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Especialistas da ONU vão ao MT discutir formas de 
melhorar infraestrutura do estado 

Especialistas do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS) 
estarão em Cuiabá até 6 de março para atividades em parceria com a secretarias de 
Infraestrutura e Logística (SINFRA) e de Educação, Esporte e Lazer (SEDUC) do Mato 
Grosso com o objetivo de discutir e dar recomendações sobre como melhorar a 
infraestrutura do estado, especialmente na área de transporte e educação. 

As ações estão relacionadas ao Diagnóstico das Capacidade de Infraestrutura (CAT-I), 
uma ferramenta desenvolvida pelo UNOPS em parceria com a Universidade de Oxford 
com o objetivo de ajudar países, estados ou cidades a aperfeiçoar e aumentar suas 
capacidades na área de infraestrutura. A iniciativa reúne profissionais vindos da 
principal sede do UNOPS, na Dinamarca, de sua regional, no Panamá, e do escritório 
nacional, em Brasília. 

Na SINFRA, a equipe apresentará os resultados das análises realizadas nesta secretaria 
e fará recomendações sobre como melhorar os gargalos e aproveitar as oportunidades 
existentes, principalmente nas áreas de rodovias e aeroportos estaduais. Já na SEDUC, 
na qual as ações ainda estão em fase inicial, serão realizadas entrevistas com 
autoridades, parceiros e usuários para mapear a situação da infraestrutura na área de 
educação. 

Inicialmente, o CAT-I será implantado SINFRA e SEDUC de Mato Grosso, mas poderá 
envolver outros órgãos do estado, com o apoio da sociedade de economia mista MT 
Participações e Projetos (MT PAR). O objetivo é melhorar o planejamento, execução e 
gerenciamento da infraestrutura de forma sistêmica e integrada. 

O UNOPS contribui com o governo do Mato Grosso por meio de transferência de 
conhecimento e apoio técnico. Além do Brasil, o escritório da ONU também está 
desenvolvendo o CAT-I como piloto na Sérvia e no Nepal. 



UNOPS 

O UNOPS é o recurso central das Nações Unidas para a gestão de aquisições e de 
contratos, assim como para obras públicas e desenvolvimento de infraestrutura física, 
incluindo atividades relacionadas ao fomento da capacidade dos organismos. 

No mundo, apoia outras agências do Sistema ONU, governos, organismos multilaterais 
e outros parceiros na execução de projetos humanitários, de desenvolvimento e de 
consolidação da paz. Sua missão é contribuir para que as pessoas tenham melhores 
condições de vida e os países a alcancem um desenvolvimento sustentável. 

No Brasil, por meio de convênios de cooperação técnica, o escritório apoia os governos 
em diferentes áreas, transferindo conhecimentos com o apoio dos melhores 
especialistas nacionais e internacionais. Assim, colabora para que os recursos públicos 
sejam utilizados de forma eficiente e transparente e que os projetos sejam geridos 
com um enfoque em sustentabilidade. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/especialistas-da-onu-vao-ao-mt-discutir-formas-de-melhorar-infraestrutura-do-

estado/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+Brasil%29 

 

 

Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

2017 

Em 1 de janeiro de 2016, o mundo iniciou oficialmente a implementação da Agenda 

para o Desenvolvimento Sustentável de 2030 - o plano de ação transformador baseado 

em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - para enfrentar desafios globais 

urgentes nos próximos 15 anos. Com o objetivo de oferecer uma avaliação precisa de 

onde o mundo se destaca na implementação da Agenda 2030, o Relatório de Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável apresenta uma visão geral dos 17 objetivos com 

base em um quadro de indicadores globais proposto, usando dados fornecidos pelas 

Nações Unidas e outros agências internacionais. Os dados e análises fornecidos no 

relatório destacam as lacunas e os desafios mais significativos, para que sejam 

tomadas medidas para reverter essas tendências. 

FONTE:http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economic-and-social-development/informe-

de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-2017_70388b69-es#.WpH9X2rwbIU#page1 

 



Dados de perda de desastre: aumentar o padrão 

Este white paper descreve a estrutura padrão e protocolos para sistemas de coleta de 
dados de perda que oferecem avaliações de risco aprimoradas e precisas. O 
documento também discute a identificação de indicadores na estimativa de perda de 
desastres, delineando padrões e elaborando procedimentos de coleta e avaliação de 
dados. Este white paper usa a Nova Zelândia como um exemplo do desenvolvimento 
de sistemas de coleta de dados de perda padronizados. 

O quadro da UN Sendai tem quatro objetivos e sete metas que abrangem a redução 
global, nacional e local do risco de desastres. A Assembleia Geral das Nações Unidas 
(Resolução A / 71/644, 2 de fevereiro de 2017) definiu 38 indicadores para monitorar 
os objetivos do quadro de Sendai, nos quais os países participantes devem 
denunciar. O conhecimento do risco é vital no desenvolvimento de políticas e práticas 
robustas e efetivas para o gerenciamento de riscos de desastres. Consequentemente, 
o Marco de Sendai adotou "Compreender o risco de desastres" como sua primeira 
prioridade para a ação. Os dados de perda de desastres são fundamentais para 
avaliações de risco precisas e podem ser críticas para fornecer uma linha de base para 
a calibração e validação de resultados usando informações verificáveis. 

As bases de dados nacionais sobre perda de desastres também são cruciais para 
produzir e atuar sobre informações de risco que, por sua vez, promovam a formulação 
de políticas apropriadas e a governança de riscos. Eles também servem como 
mecanismos básicos para relatórios sobre os objetivos do Marco de Sendai. A coleta de 
dados é fundamental para a avaliação abrangente dos impactos de desastres. A 
interpretação de risco, com dados de perda padronizados, também pode fornecer 
perda. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/55121 

 

Pesquisadores da GEOlab que moldam o futuro da 
energia, previsão de desastres 

UNIVERSITY PARK, Pa. - Nunca o mundo foi melhor posicionado para prever e 
responder a desastres naturais. O fluxo de dados na ponta dos dedos é aparentemente 
sem fim. 

Mas o tamanho desse conjunto de informações em si representa um problema. Por 
exemplo, os cálculos de inundações para uma cidade que enfrenta fortes chuvas 
usando um século de dados são altamente precisos. Mas o cálculo é inútil se demorar 
dias ou semanas para calcular. 



É aí que o laboratório de Geoinformatics e Observação da Terra de Penn 
State  (GEOlab)  entra em exibição . Dirigido por Guido Cervone, professor associado 
de geoinformatics e diretor associado do Institute for CyberScience, é encarregado de 
três objetivos principais: desenvolver algoritmos computacionais para analisar 
rapidamente grandes quantidades de dados ; melhorando a modelagem numérica; e 
incorporando informação geográfica voluntária, como dados de mídia social e ciência 
cidadã, na equação. 

Através desses objetivos,  o time de Cervone  aborda uma série de áreas, incluindo 
previsão e resposta de inundações; previsões climáticas de curto e longo prazos para a 
previsão de agricultura e energia; e coleta imediata de dados para eventos como o 
acidente nuclear Fukushima Daiichi 2011. 

"Nossa pesquisa é melhorar a capacidade da sociedade de prever e responder a uma 
série de áreas de pesquisa, incluindo inundações e outros desastres naturais, bem 
como segmentos do mercado de energia, incluindo a previsão de energia solar e 
eólica", disse Cervone. "Nossas metodologias podem, em última instância, ter um 
grande impacto tanto na resposta a desastres quanto na transição para as energias 
renováveis". 

O GEOlab foi estabelecido em 2014 no  Departamento de Geografia  e  Instituto de 
Ciberciências para abordar problemas de grandes dados relacionados à ciência da 
Terra. Sua pesquisa, financiada em grande parte pelo Escritório de Pesquisa Naval e 
pela Fundação Nacional de Ciências, situa-se na interseção entre ciência da 
computação, meteorologia e ciência geoespacial. O grupo trabalha principalmente fora 
do Penn State, mas passa o tempo no National Center for Atmospheric Research no 
Colorado. 

O GEOlab é formado atualmente por dois pesquisadores pós-médicos, Martina Calovi e 
Liping Yang, e seis estudantes de doutorado, Laura Clemente-Harding, Elena Sava, 
Carolynne Hultquist, Yanan Xin, Weiming Hu e Courtney Jackson. Aqui está um olhar 
sobre  alguns dos projetos que o GEOlab está trabalhando . 

Espaços de preenchimento de redes sociais 

Durante um evento de inundação, os respondedores contam com dados de 
sensoriamento remoto de imagens de satélite para atingir as áreas mais atingidas. 

Isso é complementado por modelos usados para prever o aumento das águas. Mas 
esses métodos são limitados. Poderia ser dias antes de o satélite passar novamente 
por aquela região, com o tempo muitas vezes encoberta a vista. E os modelos não são 
perfeitamente precisos. 

Sava, um candidato a doutorado em geografia, está usando dados não convencionais 
para dar aos intervenientes de emergência uma imagem mais clara dos danos 
causados por inundações e outros desastres. 



O Sava gera mapas em tempo real ao combinar esses conjuntos de dados e aplica 
geolocações a imagens obtidas das mídias sociais, como o Twitter, para preencher as 
lacunas. Ela está integrando diferentes fontes de dados, muitas vezes geradas durante 
o tempo de um evento, a fim de avaliar a extensão da inundação em relação ao espaço 
e ao tempo, bem como estimar o dano. Isso poderia complementar as simulações do 
modelo. 

"Usamos as mídias sociais como parte de nossa fonte de dados. Ser capaz de dar 
sentido a algo que alguém postou que pode não ter uma intenção científica e 
transformar isso em algo útil é muito promissor ", disse Sava. "Porque as pessoas no 
chão são aquelas que são principalmente impactadas. Ser capaz de usar algo disso e 
trazê-lo para a ciência é uma nova e importante oportunidade " 

A Sava também está fortalecendo a capacidade dos computadores para detectar as 
inundações das imagens. Automatizar o processo pintaria uma imagem mais rápida e 
precisa das áreas de inundação potenciais e, em última análise, poderia salvar vidas. 

Ciência cidadã ajuda a resposta a desastres 

Durante a crise das usinas de Fukushima, partículas radioativas se dispersaram na 
atmosfera e depositaram-se no chão na prefeitura de Fukushima. As agências 
governamentais responderam para monitorar a liberação dessas toxinas. Assim, o 
projeto Safecast, um grupo liderado por cidadãos que imediatamente dispersou mais 
de 8.000 dispositivos portáteis de medição de radiação para o público, aumentando a 
quantidade de dispositivos nos meses subsequentes. 

Os cidadãos reuniram mais de 80 milhões de pontos de dados de radiação 
geolocalizados. A informação ajudou a preencher as lacunas de dados deixadas 
quando o poder foi eliminado, desativando muitas ferramentas de medição do 
governo. Os dados do Safecast foram geralmente coletados de áreas como estradas ou 
comunidades. 

Carolynne Hultquist, uma doutoranda em geografia, comparou esses resultados com a 
análise do governo. O objetivo era determinar se as medições de fonte de pessoas 
podiam fornecer dados confiáveis durante emergências. 

"Muitas vezes, a ciência do cidadão é enquadrada como cientistas pedindo aos 
cidadãos para ajudarem um projeto, mas há muitos projetos emergentes liderados 
pelos cidadãos onde os cientistas podem ajudar a validar ou analisar os dados", disse 
Hultquist. "O processo de validação também pode agregar muita credibilidade a 
projetos liderados pelos cidadãos e pode ser usado durante uma série de desastres". 

Gerenciando grandes dados 

Imagine que você queria prever a quantidade de energia que poderia ser aproveitada 
do sol em todo o país usando painéis solares fotovoltaicos. Ou, você queria traçar as 



regiões mais produtivas. Para obter precisão, você poderia tirar modelos de 100 anos 
para milhares de locais. Mas essa computação pode demorar meses ou mais. 

Quantos dados você poderia omitir enquanto ainda conservasse a precisão? 

Isso é o que Weiming Hu, um candidato a doutorado em geografia, está tentando 
descobrir usando suas habilidades de programação e conhecimento estatístico. 

Simplesmente, você poderia começar a cortar pontos de dados de cada região. Mas 
essa não é a melhor maneira, diz Hu. 

"Ao direcionar áreas que têm uma maior variabilidade climática, podemos alcançar o 
mesmo nível de precisão com muito menos computação", disse Hu. "Estamos salvando 
nossos recursos de computação e acelerando o processo. Estamos direcionando a 
computação para onde é necessário. " 

Hu, em colaboração com Michael Mann, professor distinguido de ciência atmosférica, 
e Shantenu Jha, professor associado da Universidade Rutgers, está integrando 
algoritmos de aprendizado de máquinas e a técnica do Ensaio Analógico para construir 
automaticamente uma topologia de grade desestruturada nos Estados Unidos para um 
clima mais rápido e melhor previsões. 

Essas previsões são então incluídas em um modelo que prevê a produção de energia 
sob diferentes condições atmosféricas com o objetivo de determinar quais locais são 
mais adequados para a geração de energia solar a longo prazo, dando importância  as 
mudanças no clima. 

O futuro do GEOlab 

Novos desafios surgem de dados que têm potencial promissor, mas não são 
estruturados. Os drones estão entre a plataforma de crescimento mais rápido para 
gerar dados de alta qualidade e estão sendo investigados pelo GEOlab. 

Cervone disse que as áreas de geração de dados superaram nossa capacidade de 
utilizar essa informação. Resolvendo isso irá melhorar a nossa capacidade de 
adaptação e resposta em uma variedade de áreas. 

"O desafio é que os dados cresceram a uma taxa mais rápida do que a nossa 
capacidade de analisá-los", disse Cervone. "Nosso grupo terá o maior impacto em 
áreas relacionadas ao desastre e às energias renováveis, desenvolvendo metodologias 
escaláveis para serem executadas em computadores de alto desempenho projetados 
para enfrentar essa quantidade de informações cada vez maior e sem precedentes". 

Cervone prevê a criação de um novo centro com o Institute for CyberScience (ICS) e 
o  Environmental and Earth Systems Institute (EESI)  para enfatizar a pesquisa de 
geoinformatics em Penn State. 



FONTE:http://news.psu.edu/story/501251/2018/01/17/research/geolab-researchers-shaping-future-

energy-disaster-forecasting 
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Mesa redonda: promovendo cidades resilientes e 
sustentáveis e assentamentos humanos 

PRINCIPAL ORGANIZADOR: COMISSÃO ECONÓMICA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EUROPA (UNECE) 

OUTRAS ORGANIZADORES: ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES - ESCRITÓRIO REGIONAL 
PARA A EUROPA (UNISDR EUR) 

 

Esta mesa redonda terá lugar no primeiro dia do Fórum Regional sobre 
Desenvolvimento Sustentável para a Região da CEPE (1-2 de março de 
2018). Registre-se para participar do Fórum Regional. 

Visão geral da tabela redonda 

Alcançar a sustentabilidade a longo prazo das cidades e das comunidades, garantindo 
que elas sejam resilientes, conectadas; institucionalmente, espacial e socialmente 
integrado; e compacto; requer aplicação e sinergias entre diferentes setores e 
disciplinas. Múltiplas experiências práticas de implementação de políticas urbanas 
nacionais demonstraram que as soluções para os desafios urbanos baseados em 
abordagens setoriais provavelmente não trarão resultados impactantes; e que a 
implementação bem-sucedida das políticas exige parcerias e cooperação no país e 
internacional e acordos financeiros e institucionais baseados na confiança, 
representação adequada, compartilhamento de responsabilidade, autoridade e 
recursos.  

O foco na sustentabilidade e resiliência é uma característica 
fundamental da Agenda 2030 sobre Desenvolvimento Sustentável, o que 

está claramente refletido no SDG 11, que visa tornar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Para abordar uma série de 
grandes desafios habitacionais e urbanos, tais como: redução de risco de desastres, 
acesso a transportes sustentáveis, medidas de eficiência energética nos edifícios 
residenciais e prevenção da exclusão social por habitação não acessível para grupos de 
pessoas desfavorecidos e vulneráveis, etc. . As políticas transversais baseadas em 



evidências devem ser desenvolvidas e implementadas pelos governos. É imperativo 
desenvolver e implementar essas políticas através de cooperação horizontal 
(intersetorial) e vertical (nacional a local). Esses esforços devem reduzir os riscos e 
aumentar a resiliência usando normas, padrões e convenções; bem como usando os 
indicadores SDG, ao abordar as disparidades rural-urbana, incluindo as disparidades de 
gênero, e melhorar a acessibilidade e o acesso para alcançar cidades inteligentes e 
sustentáveis. 

Objetivos e foco 

A mesa redonda se concentrará nos seguintes tópicos: 

• Compreender as necessidades e disponibilidade de dados 
• Respostas políticas e ações específicas que abordam lacunas de informação 
• Uso de instrumentos e ferramentas de política na implementação da Agenda 

2030 e outros acordos globais e regionais 
• Como envolver todas as partes interessadas / setores, incluindo aqueles de 

grupos vulneráveis, na criação de comunidades sustentáveis 
• Desenvolver e implementar programas de capacitação para assentamentos 

humanos participativos, integrados, sustentáveis, resilientes e acessíveis. 
• Otimização de infraestrutura com vários objetivos 
• Usando dados em todos os setores para uma tomada de decisões e políticas 

fundamentadas 
• Eficácia do planejamento intersetorial / coordenação / acordos de consulta 
• Boas práticas em cooperação regional 

Os objetivos da mesa redonda serão: 

• proporcionar um espaço onde os decisores políticos possam interagir com seus 
pares e outras partes interessadas relevantes para trocar experiências, propor 
soluções para resolver problemas identificados e antecipar os 
desenvolvimentos futuros; 

• para identificar as principais lições e compilar um conjunto de áreas de ação-
chave e boas práticas que podem ser compartilhadas com um público mais 
amplo; 

• para encorajar e promover parcerias multipartidárias em desenvolvimento 
urbano sustentável e contribuir substancialmente para promover a localização 
dos SDGs, bem como a Nova Agenda Urbana e os compromissos 
transformadores da Marco de Sendai  para Redução do Risco de Desastres e 
os meios de implementação. 

SITE DO EVENTO:  HTTP://WWW.UNECE.ORG/RFSD2018.HTML 

HTTPS://WWW.UNECE.ORG/FILEADMIN/DAM/HLM/DOCUMENTS/PUBLICATIONS/U4SSC
_DELIVERABLE-CONNECTING-CITIES-AND-COMMUNITIES.PDF 



 

[CHAMADA DE TRABALHOS] Jornal de Educação em 

Situação de Emergência  
Edição Especial: Educação e da guerra contra as drogas   

Pedir documentos  

 

Prazo de submissão: 01 de maio de 2018 

Líderes de todo o mundo - de Nixon em 1971 para Duterte em 2016 - declararam 
guerra contra as drogas. Consequentemente, os esforços nacionais e internacionais de 
controle de drogas têm priorizado erradicação da produção, a criminalização do 
consumo, e as intervenções militarizadas para impedir a distribuição. Sob este regime 
de política internacional, o tráfico de drogas tornou-se uma fonte de receita principal 
para o crime organizado em todo o mundo, acompanhado por incentivos do mercado 
negro de usar a violência como um meio de controlar o território e comércio. O 
envolvimento de ambos crime organizado e respostas estatais militarizadas 
provocaram violência devastadora, graves violações de direitos humanos e corrupção.  
 
Esta situação tem diversas e efeitos de longo alcance para a educação. Crianças e 
jovens de classe marginalizada e origens raciais são especialmente vulneráveis aos 
seus impactos.  
 
O objetivo desta edição especial é destacar a relevância da guerra contra as drogas 
para o campo da Educação e Emergências. Nós procuramos artigos que lançam luz 
sobre as múltiplas crises geradas por este fenômeno e alargar o âmbito da análise com 
reflexões críticas sobre questões transversais relacionadas com a geografia, economia 
política, a militarização, e desenvolvimento. Esta edição tem como objetivo posicionar 
a guerra contra as drogas como uma área-chave de pesquisa e prática no campo da 
Educação e Emergências.  
 
Prazo para manuscritos apresentação é 1º de maio de 2018. Consultas sobre tema ou 
extensão para a edição especial podem ser enviados 

para mj.bermeo@uniandes.edu.co ou dm.rodriguez@uniandes.edu.co Para mais informações sobre 
processo de submissão consulte para: www.ineesite.org/en/journal/manuscript-submission-instructions  
 

 

 

Em Dia Mundial da Água, ONU defende soluções para 
problemas hídricos baseadas na natureza 



Lembrado anualmente pela ONU em 22 de março, o Dia Mundial da Água terá como 
tema, em 2018, o uso de soluções baseadas no meio ambiente para resolver 
problemas de gestão dos recursos hídricos. Com a campanha “A resposta está na 
natureza”, as Nações Unidas abordarão como estratégias de preservação e restauração 
ambiental podem proteger o ciclo da água e melhorar a qualidade de vida da 
população. 

Atualmente, 1,8 bilhão de pessoas consomem água de fontes que não são protegidas 
contra a contaminação por fezes humanas. Mais de 80% das águas residuais geradas 
por atividades do homem — incluindo o esgoto caseiro — são despejadas no meio 
ambiente sem ser tratadas ou reutilizadas. Até 2050, a população global terá 
aumentado em 2 bilhões de indivíduos, e a demanda por água poderá crescer até 30%. 

A agricultura é responsável por 70% do consumo de recursos hídricos — a maior parte 
vai para a irrigação das plantações. A participação do setor agrícola aumenta em áreas 
com maior densidade populacional e falta d’água. O campo é seguido pela indústria, 
que responde por 20% da água utilizada em atividades humanas. O uso doméstico 
representa apenas 10% do consumo total, e a proporção de água potável que é bebida 
pela população equivale a menos de 1%. 

Com as transformações do clima e a manutenção de padrões insustentáveis de 
produção, a poluição e a desigualdade na distribuição vão se agravar, bem como os 
desastres associados à gestão da água. 

Hoje, 1,9 bilhão de indivíduos vivem em áreas que poderão ter escassez severa de 
água. Até 2050, o número pode chegar a cerca de 3 bilhões. A quantidade de pessoas 
em zonas de risco para enchentes também aumentará, passando do atual 1,2 bilhão 
para 1,6 bilhão, o que representará 20% da população mundial em 2050. 
Aproximadamente 1,8 bilhão de pessoas já são afetadas pela degradação da terra e 
pelo fenômeno conhecido como desertificação. 

Anualmente, a erosão do solo desloca de 25 bilhões a 40 bilhões de toneladas de 
camadas vegetais — o que reduz de forma significativa a produção das safras e a 
capacidade da terra de regular quantidades de água, carbono e nutrientes. Os rejeitos 
escoados do solo erodido, contendo nitrogênio e fósforo, são um dos principais 
poluentes dos recursos hídricos. 

Soluções baseadas na natureza 

Para reverter esse cenário, a ONU celebra o Dia Mundial da Água com o tema “A 
natureza pela água”, um chamado em prol de soluções para questões hídricas 
baseadas na natureza. Mas o que são essas estratégias? São iniciativas que focam na 
gestão de recursos ambientais, como vegetações, solos, mangues, pântanos, rios e 
lagos, utilizados por suas capacidades naturais para o armazenamento e limpeza da 
água. 

A proteção e expansão de zonas pantanosas, bem como a reposição de reservatórios 
hídricos subterrâneos são duas possibilidades para garantir estoques de água limpa, 



que são mantidos pelo próprio meio ambiente, com custo menor do que represas 
construídas pelo homem. 

A poluição gerada pela agricultura pode ser reduzida com metodologias de 
conservação que evitam a erosão do solo por meio da diversificação das culturas. 
Outra medida é a criação de corredores de proteção vegetal ao longo de cursos 
d’água, com o replantio de árvores e arbustos nativos nas margens de rios — o que 
também pode amortecer o impacto de enchentes em comunidades ribeirinhas. Para 
contornar cheias, a ONU também recomenda reconectar rios a planícies de inundação, 
a fim de facilitar o escoamento natural da água. 

Essas soluções baseadas na natureza criam a chamada “infraestrutura verde”, que são 
sistemas naturais ou seminaturais capazes de oferecer os mesmos benefícios que a 
“infraestrutura cinza”, fabricada pelo ser humano. 

Programas hídricos inspirados no meio ambiente podem trazer outras vantagens, além 
de melhorias na gestão da água. Mangues e pântanos criados para a filtragem de 
águas residuais fornecem biomassa para a produção de energia, ampliam a 
biodiversidade das comunidades e criam espaços de lazer, gerando mais empregos. 

As atividades em comemoração ao Dia Mundial da Água são lideradas pela UNESCO e 
seu Programa Mundial de Avaliação da Água; pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT); pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); 
pela Universidade das Nações Unidas; pela WWF; pelo Conselho Mundial da Água; 
pelo Secretariado da Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica; pela ONU Meio 
Ambiente; pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN); pela 
WaterLex; e pela ONU Água, um organismo de aconselhamento técnico com mais de 
30 departamentos, agências e secretariados de convenções das Nações Unidas que 
atuam na área de água e saneamento. 

Saiba mais sobre as celebrações e sobre o tema da data em 2018 http://worldwaterday.org/ 

.Saiba mais sobre soluções baseadas na natureza http://worldwaterday.org/ 

FONTE:http://worldwaterday.org/app/uploads/2018/02/fact_sheet_WWD2017_EN_2.pdf 

 

 

Curso de verão: avaliação da saúde pública em situações 
de emergência APHES 2018 - você ainda pode se 
registrar! 
OBJETIVOS DO CURSO 



Fornecer aos profissionais de saúde o conhecimento da saúde pública e ferramentas 

epidemiológicas para avaliar os impactos na saúde de desastres e conflitos nas 

comunidades afetadas. 

COMO O CURSO SERÁ FUNCIONADO 

As aulas presenciais serão fornecidas por especialistas internacionais com vasta 

experiência em contextos humanitários. Estes serão complementados por sessões de 

exercícios onde os conceitos ensinados serão postos em prática. 

Estudos de caso serão apresentados e exercícios de simulação serão realizados sob a 

supervisão e orientação de especialistas internacionais. Isso permitirá que os alunos 

coloquem em prática o conhecimento adquirido durante as aulas teóricas. 

A avaliação será baseada em uma prova escrita . Será concedido um certificado 

universitário aos alunos que completem com êxito o curso. 

PERFIL DE CANDIDATOS 

Este curso está aberto a profissionais do meio profissional com formação em saúde 

pública, medicamentos, respostas de emergência ou tópicos relacionados são 

necessários. É desejada a experiência nos setores de gestão humanitária e de 

emergência. 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

Nós nos esforçamos para ter um grupo diversificado de participantes, equilibrando o 

gênero, a representação organizacional e geográfica. A seleção do participante é 

baseada nos perfis do candidato, examinados através do formulário de inscrição e com 

base no requisito mencionado acima. 

MAIS INFORMAÇÕES 

Nota: mais informações sobre o curso, juntamente com o formulário de inscrição, 

estão disponíveis no site oficial do curso de verão APHES - www.aphes.be - e nas mídias 

sociais ( @CREDUCL e Facebook ). 

Para qualquer dúvida: contact@aphes.be 

Informação sobre taxas: 

o 1750 euros o Taxa de inscrição do curso cobre o trabalho do curso, material 

impresso, coffee breaks e almoços o O transporte local tanto para o local do curso não 

está incluído nas taxas e deve ser organizado pelo participante individual o A taxa do 

participante deve ser depositada e recebido pelo Centro de Pesquisa em Epidemiologia 

de Desastres até 15 de junho de 2018; caso contrário, a participação será cancelada. O 

reembolso não será feito no cancelamento após 15 de junho de 2018. 

Registre-se no site APHES: http://www.aphes.be/Registration 
 

 



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 

 

 


