
 
Temas Abordados: Campanha Mundial “Construindo Cidades Resilientes, Plataforma Global 

para a Redução do Risco de Desastres – Sendai e a sua integração com Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, Acordo de Paris, Habitat III e a Cúpula Humanitária para a 

resiliência a desastres. 

PUBLICAÇÃO: 31/05/2019 

 
 

Estratégia de gestão do risco de desastres dos países do 
MERCOSUL 

Essa estratégia constitui uma ferramenta de orientação que propõe uma visão de 

futuro para os países membros da Reunião de Ministros e Altas Autoridades de 

Gestão Integral de Riscos de Desastres - Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A 

estratégia irá definir novas ações e planos programáticos e estratégicos consistentes 

com a realidade dos diferentes países e instituições de sistemas diferentes membros e 

responsáveis pela gestão de entidades de risco de desastres e as várias estruturas e 

instrumentos internacionais, como o Framework Sendai 2030 e a Agenda 2030. A 

estratégia também ajudará a gerar mecanismos de cooperação financeira e a definir 

projetos e programas sobre questões de redução do risco de desastres. 

Este instrumento é o resultado do consenso dos países membros sobre as principais 

questões e linhas de intervenção na gestão do risco de desastres, que serão abordadas 

e trabalhadas no horizonte de 2030. Como tal, constitui uma referência temática para 

a organização do trabalho. e as ações dirigidas como sub-região e das diferentes 

presidências pro tempore, bem como o trabalho dos diferentes grupos de trabalho. 

É uma ferramenta para a compreensão dos temas que podem ser desenvolvidas 

convergente cruz e exteriorizados no âmbito dos regimes de construção de 

mecanismos de colaboração e de trabalho comum com outros grupos MERCOSUL ou 

outros organismos sub-regionais, regionais e globais formam.  

É também um instrumento que permite a elaboração de planos de ação, planos de 

monitoramento / avaliação, mecanismos financeiros e outros instrumentos que 

podem contribuir para a implementação e implementação desta estratégia, sua 

continuidade e resultados bem-sucedidos.   



FONTE:https://www.preventionweb.net/files/submissions/65607_estrategiadegestiondelriesgomerc

osur.pdf 

 

 

Assembleia Mundial da Saúde aprova revisão de 
classificação internacional de doenças 
 

As delegações da 72ª Assembleia Mundial da Saúde aprovaram uma série de 
resoluções sobre temas como segurança do paciente, emergência e cuidados e água e 
saneamento. Também concordaram com a adoção da Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-11), que entrará em 
vigor em 1º de janeiro de 2022. 

A seguir, um resumo das principais decisões adotadas no sábado (25). 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 
(CID-11) 

Os Estados-membros concordaram em adotar a décima primeira revisão da 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, 
que entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022. 

A CID é a base para a identificação de tendências e estatísticas de saúde em nível 
mundial, e o padrão internacional para relatar doenças e condições de saúde. É o 
padrão de classificação diagnóstica para todos os fins clínicos e de pesquisa. A CID 
define o universo de doenças, transtornos, lesões e outras condições de saúde. 

Também captura fatores que influenciam a saúde ou causas externas de mortalidade e 
morbidade, proporcionando uma visão holística de todos os aspectos da vida que 
podem afetar a saúde. 

Compreender o que faz as pessoas adoecerem e o que acaba por matá-las está no 
cerne do mapeamento das tendências e epidemias, das decisões sobre como 
programar os serviços de saúde, alocar os gastos com atenção e investir na melhoria 
das terapias e da prevenção. A CID-11 também está apta para muitos usos, incluindo 
registro clínico, atenção primária, segurança do paciente, resistência antimicrobiana, 
alocação de recursos e reembolso, além de estatísticas de mortalidade e morbidade. 

A CID-11 foi atualizada para o século 21 e reflete avanços substanciais em ciência e 
medicina. Pode estar bem integrada a aplicativos eletrônicos de saúde e sistemas de 
informação. Essa nova versão é totalmente eletrônica, permitindo que mais detalhes 
sejam gravados e é significativamente mais fácil de usar e implementar, o que levará a 



menos erros e custos mais baixos, além de tornar a ferramenta muito mais acessível, 
especialmente para configurações com poucos recursos. 

Os Estados-membros observaram que a CID-11 foi produzida de forma transparente e 
colaborativa. 

Segurança do paciente 

Os Estados-membros reunidos na Assembleia Mundial da Saúde se comprometeram a 
reconhecer a segurança do paciente como uma das principais prioridades de saúde e a 
tomar medidas conjuntas para reduzir os danos aos pacientes nos ambientes onde a 
atenção é prestada. 

A Assembleia também endossou o estabelecimento de um Dia Mundial da Segurança 
do Paciente, a ser celebrado no dia 17 de setembro de cada ano, e instou a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) a fornecer apoio técnico aos países para 
desenvolver capacidades nacionais de avaliação, mensuração e melhoria da segurança 
do paciente. 

Solicitou que o organismo internacional formule um plano de ação global de segurança 
do paciente, em consulta com os países e todas as partes interessadas relevantes, para 
melhorar e garantir a segurança do paciente em nível mundial. 

Os danos ao paciente por eventos adversos são uma das principais causas de morte e 
incapacidade globalmente. Estima-se que 134 milhões de eventos adversos ocorrem 
anualmente devido à atenção insegura em hospitais nos países de baixa e média 
renda, contribuindo para 2,6 milhões de mortes, enquanto se calcula que um em cada 
10 pacientes seja prejudicado enquanto recebe atendimento hospitalar em países de 
alta renda. 

Reconhecendo a segurança do paciente como central na prestação de atenção à saúde 
e no fornecimento da cobertura universal de saúde, a OMS e o Reino Unido lançaram 
em conjunto o “Global Patient Safety Collaborative”. O objetivo dessa iniciativa é 
garantir e ampliar a ação global em relação à segurança do paciente e colaborar 
estreitamente com países de baixa e média renda para reduzir os danos evitáveis aos 
pacientes e melhorar a segurança de seus sistemas nacionais de saúde. 

Atendimento de emergência e trauma 

Os Estados-membros concordaram ainda em preparar o caminho para melhores e 
mais rápidos serviços para condições de saúde que requerem atendimento de 
emergência, incluindo lesões, ataques cardíacos, saúde mental, infecções ou 
complicações na gravidez. 

Um sistema de atendimento de emergência funcional é essencial para a cobertura 
universal de saúde, e investir no atendimento de primeira linha salva vidas, aumenta o 
impacto e reduz os custos em outras áreas do sistema de saúde. 



Os passos acordados para fortalecer a atenção de emergência nos países incluem o 
desenvolvimento de políticas para financiamento sustentável, governança e acesso 
universal ao atendimento de emergência para todos, além da integração do 
atendimento emergencial em estratégias de provisão de saúde e treinamento em 
todos os níveis. Os Estados-membros também adotaram o uso da avaliação do sistema 
de atendimento de emergência da OMS para identificar lacunas e prioridades 
relevantes para o contexto. 

Água, saneamento e higiene 

Os Estados-membros também aprovaram uma nova resolução para melhorar os 
serviços de água potável, saneamento e higiene (WASH) nas unidades de saúde em 
todo o mundo. Observando que esta é uma medida essencial para prevenir a 
disseminação de infecções, reduzir as mortes de mães e recém-nascidos e alcançar a 
cobertura universal de saúde, a resolução insta os países a priorizar água potável, 
saneamento e higiene para cuidados de saúde mais seguros. 

Atualmente, uma em cada quatro unidades de saúde carece de serviços básicos de 
água e uma em cada cinco não possui serviços de saneamento – afetando 2 bilhões e 
1,5 bilhão de pessoas, respectivamente. Além disso, muitas unidades não têm 
instalações de higienização das mãos e não dispõem de sistemas para segregação e 
eliminação seguras de resíduos. Estima-se que 15% dos pacientes desenvolvam uma 
ou mais infecções durante uma internação hospitalar, com o maior risco em países de 
baixa renda. 

À luz disto, a resolução solicita aos Estados-membros que desenvolvam roteiros 
nacionais, estabeleçam e implementem normas e invistam em sistemas de apoio a 
serviços sustentáveis de água potável, saneamento e higiene. Também solicita à OMS 
que forneça liderança, ajude a mobilizar recursos para investimento, informe sobre o 
progresso global e, em emergências, ajude a coordenar e implementar o controle e a 
prevenção de infecções nos serviços de saúde. 

 https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5945:assemblei
a-mundial-da-saude-delegados-aprovam-resolucoes-sobre-seguranca-do-paciente-
atendimento-de-emergencia-e-trauma-agua-e-saneamento-e-cid-11&Itemid=875 

 

 

VI Seminário Internacional de Gestão do Risco de 
Desastres amplia promoção da resiliência no Estado 
 

Na última sexta-feira (24), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e 
atores da Segurança e Defesa Civil promoveram o VI Seminário Internacional de 



Gestão de Risco de Desastres, um tema que tem dominado a mídia brasileira e 
internacional. 

Na abertura do Seminário, o Comandante-Geral do CBMMG, Coronel BM Edgard 
Estevo da Silva, falou sobre a importância do evento e agradeceu aos participantes por 
estarem dedicando o seu tempo para ampliar os conhecimentos sobre o 
gerenciamento de crise em caso de desastres naturais. O Chefe do Gabinete Militar do 
Governador (GMG), Coronel PM Evandro Geraldo Ferreira Borges, destacou a 
importância das pessoas e organizações sempre estarem atentas ao tema, buscando 
um aperfeiçoamento constante das técnicas e procedimentos. Em sua fala, o senhor 
Wilson Brumer, cônsul-geral honorário do Japão em Belo Horizonte, enalteceu a 
importância e benefícios da parceria entre o Brasil e o Japão. 

O evento contou com a presença de palestrantes do exterior e bombeiros militares 
com formação internacional em desastres. Participaram do Seminário o Secretário 
Nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel PM Alexandre Lucas Alves, o Comandante 
da Academia de Bombeiros Militar (ABM), Coronel BM William da Silva Rosa, o Capitão 
BM Arthur Fábio Ferreira, o Capitão BM Rafael de Figueiredo Barbosa, o 1º Tenente 
BM Paulo Henrique Camargos Firme e o senhor Hiroteru Murayama, da Embaixada do 
Japão. 

As parcerias do CBMMG com a Associação de Cooperação em Ciência e Tecnologia 
Brasil-Japão (ACCTBJ), Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), Escritório 
do Cônsul Geral Honorário do Japão em Belo Horizonte e, ainda, Gabinete Militar do 
Governador/Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (GMG/CEDEC) proporcionaram a 
realização de mais um evento que não poderia ser mais oportuno. 

Tendo em vista os desastres socioambientais no cenário mineiro nos últimos meses, o 
debate e a capacitação sobre o assunto tornam-se fundamentais na construção de um 
estado cada vez mais capaz de evitar e superar catástrofes. 

A 6ª edição do Seminário ampliou o planejamento do governo mineiro em incutir no 
Estado de Minas Gerais a cultura da campanha de cidades resilientes, lançada em 
2010 pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

O evento, aberto a um público diverso composto por bombeiros militares, agentes de 
defesa civil, estudantes e profissionais do ramo, permitiu a capacitação dos 
participantes para atuarem como multiplicadores do tema em suas respectivas 
regiões. Foram discutidas estratégias de preparação de cidades para desastres, fluxos 
orçamentários envolvendo níveis municipais, estaduais e federais de Defesa Civil, entre 
outros assuntos. 

FONTE:http://www.bombeiros.mg.gov.br/component/content/article/32-embm/74908-cbmmg-

viseminariointernacionaldedesastres.html 

 
 
 
 



 

Presidentes de empresas brasileiras falam sobre 
contribuição aos objetivos globais 

Uma nova ação da Rede Brasil do Pacto Global dá voz aos presidentes de empresas 
envolvidos em negócios e programas alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). 

A iniciativa “Liderança com ImPACTO”, lançada na segunda-feira (27), é uma forma de 
reforçar o papel dos principais executivos das empresas no avanço da Agenda 2030. 

Por meio de depoimentos, presidentes de empresas e instituições contam o que têm 
feito para colocar a sustentabilidade em uma posição central nas decisões 
corporativas, destacando o papel do Pacto Global em sua organização. 

Segundo estudo “How to report on the SDGs: What good looks like and why it 
matters”, desenvolvido pela KPMG, quatro entre dez das maiores empresas do mundo 
reconhecem os ODS em seus relatórios empresariais. 

Foram constatados avanços das empresas em priorizar os ODS na mensagem de seus 
presidentes-executivos nos últimos anos. Isso mostra como os líderes empresariais 
querem associar, cada vez mais, a imagem da empresa à agenda global de 
sustentabilidade. 

O primeiro entrevistado foi Antonio Batista da Silva Junior, presidente executivo da 
Fundação Dom Cabral. Ele disse acreditar que a educação é uma forma de transformar 
o indivíduo.  

FONTE:https://www.pactoglobal.org.br/noticia/290 
 

 
 

Quais são os avanços inspiradoras e histórias de sucesso que ilustram implementação 
SDG? Quais são as boas práticas que podem ser replicadas e ampliadas? Quais são as 
lacunas e constrangimentos e como devemos lidar com elas? Olhando para o futuro, 
quais os passos que deve tomar para acelerar o progresso? 
Para ajudar a responder a estas e outras perguntas, UN DESA circulou uma chamada 
para submissões de boas práticas relacionadas com a SDG ou histórias de sucesso dos 
Estados Unidos, o sistema das Nações Unidas e as partes interessadas - e recebeu mais 
de 600 sugestões! Depois de uma habilitação de um painel interagências de 
especialistas, o primeiro lote de boas práticas ter sido lançado em um banco de dados 



online 
pesquisável ( https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/goodpractices ), co
m mais de 400 submissões. Mais boas práticas SDG será disponibilizado como a revisão 
é finalizado. A nossa intenção é a de emitir periodicamente uma chamada para a 
apresentação de boas práticas, por isso, se você perdeu essa rodada, haverá uma 
outra oportunidade no futuro. 
Para procurar as apresentações, incluindo através da sua classificação por ODS 
individuais, clique aqui e selecione a opção "SDG Boas Práticas" no âmbito do "Action 
Network & Databases" seção na coluna da esquerda. Há também uma barra de 
pesquisa para pesquisar pelo nome do país ou nome da organização. 
Desejamos que este banco de dados será útil em apontar projetos e iniciativas que 
estão sendo feito para implementar as ODS ao redor do mundo, e inspirar outros a 
agir. 
Elevado respeito, 

Divisão DESA da ONU para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
 
FONTE:https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/goodpractices 
 

 

ONU-HABITAT defende inovação para garantir 
desenvolvimento sustentável das cidades 
 

A batalha para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030 
ocorrerá nas cidades. Assim, elas precisam de inovação “disruptiva” de forma a 
garantir “impacto nas comunidades e que ninguém seja deixado para trás”. 

A declaração foi feita na quarta-feira (29) pela chefe do Programa das Nações Unidas 
para Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT), Maimunah Mohd Sharif, durante 
Assembleia do organismo da ONU realizada em Nairóbi, no Quênia, esta semana. 

Segundo Maimunah, a inovação — definida como “novos conhecimentos e soluções 
para melhorar as condições de vida de todas as cidades e comunidades” — é tema 
central do evento porque as cidades impulsionam as economias nacionais ao criar 
prosperidade, desenvolvimento social e emprego, mas também podem ser local de 
pobreza, exclusão e degradação ambiental. 

Portanto, ela disse que as cidades “terão que continuar a impulsionar a inovação de 
maneira disruptiva”, para o benefício de todos, conforme previsto na Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável, firmada pela comunidade internacional em 2015 
para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir paz e prosperidade para todos. 

Soluções inovadoras e inteligentes são parte das razões pelas quais cidades e regiões 
prosperam, acrescentou ela. A chefe do ONU-HABITAT pediu ainda que os delegados 



da assembleia considerem maneiras de promover tecnologias urbanas que possam 
lidar com os grandes sistemas nas cidades — como água, transporte e energia limpa — 
para melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos. 

Ela também pediu que os países criem um ambiente que encoraje soluções inovadoras 
para a pobreza; e para utilizar melhor o conhecimento para servir as comunidades. 

Segundo Maimunah, o ONU-HABITAT planeja se tornar um centro de excelência e 
inovação que “estabeleça o discurso e a agenda global para o desenvolvimento urbano 
sustentável”, que gere “conhecimento inovador, especializado e de ponta”. 

Como exemplo da vontade do ONU-HABITAT de se engajar com as mais recentes 
inovações para enfrentar os atuais desafios das cidades, como mudança climática e 
crescente desigualdade social, o programa promoveu a primeira mesa-redonda sobre 
cidades flutuantes sustentáveis, na sede das Nações Unidas em Nova Iorque em abril. 

Elogiando o trabalho do ONU-HABITAT, a vice-secretária-geral da ONU, Amina 
Mohammed, disse que as cidades não podem mais ser construídas da forma como 
foram Nairóbi e Nova Iorque. Para ela, as novas cidades precisam ser “construídas para 
as pessoas, e não para os carros“. 

“Precisamos construir cidades sabendo que elas estarão na linha de frente dos riscos 
relacionados ao clima — da elevação dos oceanos às tempestades. As cidades 
flutuantes podem ser parte de nosso novo arsenal de ferramentas.” 

Painel com chefes de Estado e de governo 

Um painel de alto nível com chefes de Estado e de governo de Quênia, Sudão do Sul, 
Fiji e Iêmen discutiu urbanização, envolvimento do setor privado e parcerias diante de 
uma plateia lotada na primeira Assembleia do Programa das Nações Unidas para 
Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT), realizada em Nairóbi esta semana. 

O diálogo estratégico teve a participação dos presidentes queniano, Uhuru Kenyatta, 
do Sudão do Sul, Salva Kiir, dos primeiros-ministros de Fiji, Josai Vorege Bainimarama, 
do Iêmen, Maeen Abdulmalik Saeed, assim como da diretora-executiva do ONU-
HABITAT, Maimunah Mohd Sharif, e da presidente da Assembleia, Martha Delgado. 

O painel também teve como foco o tema do evento — “Inovação para qualidade de 
vida nas cidades e comunidades”. O presidente queniano pediu que todos 
“reconheçam a importância da agenda urbana, para sermos capazes de criar 
comunidades sustentáveis para nossos filhos e netos, e reconhecer que não podemos 
fazer isso sozinhos”. 

Ele lembrou os desafios de desenvolvimento no Quênia e em outros países, pediu 
soluções inovadoras e criativas, incluindo por meio de parcerias público-privadas que 
tragam benefícios para todos. 



O presidente sul-sudanês disse que os contínuos desafios enfrentados pelas cidades e 
áreas urbanas de seu país, incluindo falta de infraestrutura, desemprego e 
insegurança, são todos gargalos no desenvolvimento nacional. Ele disse que os 
esforços para combater esses desafios devem incluir intervenções para criar empregos 
e oportunidades de geração de renda para os cidadãos. 

O primeiro-ministro iemenita disse que a guerra em seu país criou uma “enorme 
transformação demográfica” nos municípios e cidades, enquanto residentes fogem das 
áreas de conflito. 

“Quando se refere a planejamento urbano e de moradia, precisamos de centenas de 
milhares de unidades em algumas áreas. Então, estamos nos esforçando e confiando 
no setor privado para produzir essas unidades”, disse. 

O premiê de Fiji pediu ações globais para enfrentar o que chamou de “escala sem 
precedentes de ameaças” da mudança climática. “Estamos inovando a cada dia para 
proteger nossa população da crise, porque será uma catástrofe mundial”, disse. 

A diretora-executiva do ONU-HABITAT disse que as cidades precisam continuar a 
impulsionar a inovação para ter impacto nas comunidades e garantir que ninguém seja 
deixado para trás. 

A presidente da Assembleia do ONU-HABITAT, que foi eleita com unanimidade na 
segunda-feira (28), pediu que a agenda global seja levada para mais perto dos 
cidadãos. “A experiência mostra que muito da criatividade e da inovação ocorre no 
nível local, nas experiências e encontros cotidianos”, declarou. 

FONTE:https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 

FONTE:https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S 

 

 
ONU-HABITAT lança versão em português da Nova 
Agenda Urbana 
 

O escritório do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-
HABITAT) no Brasil lançou esta semana a versão em português da Nova Agenda 
Urbana, documento adotado em outubro de 2016 na Conferência das Nações Unidas 
sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, conhecida como Habitat III. 

A Nova Agenda Urbana é um documento orientado para ação que definiu padrões 
globais para o alcance do desenvolvimento urbano sustentável, “repensando a forma 
como construímos, gerenciamos e vivemos nas cidades”, segundo o ONU-HABITAT. 



O escritório do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-
HABITAT) no Brasil lançou esta semana a versão em português da Nova Agenda 
Urbana, documento adotado em outubro de 2016 na Conferência das Nações Unidas 
sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, conhecida como Habitat III. 

A Nova Agenda Urbana é um documento orientado para ação que definiu padrões 
globais para o alcance do desenvolvimento urbano sustentável, “repensando a forma 
como construímos, gerenciamos e vivemos nas cidades”, segundo o ONU-HABITAT. 

O documento prevê urbanização em todos os níveis de assentamentos humanos, além 
de políticas mais apropriadas que possam aproveitar a urbanização em todo o espaço 
físico, unindo áreas urbanas, periurbanas e rurais, e ajudar os governos a enfrentar os 
desafios por meio de estruturas nacionais e locais de políticas de desenvolvimento. 

A agenda também prevê integrar a equidade à agenda de desenvolvimento. A 
equidade torna-se uma questão de justiça social, garante o acesso à esfera pública, 
amplia as oportunidades e aumenta os bens comuns, segundo o ONU-HABITAT. O 
documento também pede um impulso ao planejamento urbano nacional e das 
extensões da cidade, entre outros pontos. 

FONTE:http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Portuguese-

Brazil.pdf?fbclid=IwAR2koIM7MtgBh6i57G4fxWeWpbK52Jr7sXIrGdBbJF81bF2GSzY527FWdAY 
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I SEMINÁRIO DE RRD DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - 
Ciência, Tecnologia e Inovação na Redução do Risco de 
Desastres 

A Defesa Civil Municipal do Rio de Janeiro tradicionalmente realiza eventos com a 
participação de especialistas e profissionais na área de Redução do Risco de Desastres 



(RRD), principalmente em datas especiais ou comemorativas, como o Dia Municipal de 
RRD, comemorado todo 1º domingo de julho. 

Em 2019, a instituição, de forma inédita, se uniu à Academia, para realizar um evento 
técnico-científico com algumas características inovadoras. 

O I Seminário Técnico-Científico para Redução de Riscos de Desastres da Cidade do Rio 
de Janeiro (I SETEC – RRD – RIO), será realizado nos dias 9 e 10 de julho, na Fábrica de 
Startups, no Edifício Aqwa Corporate, localizado na Região Portuária da cidade do Rio 
de Janeiro e terá como tema central: A ciência, tecnologia e inovação na Redução do 
Risco de Desastres. 

Convém mencionar que a Comissão Organizadora contou, desde o início, com 
representantes de diferentes instituições. Além da Subsecretaria de Proteção e Defesa 
Civil (SUBPDEC) e do Centro de Operações Rio (COR), instituições públicas municipais, 
professores universitários parceiros da Defesa Civil, coordenadores de projetos de 
pesquisa e extensão na área de RRD, participaram das reuniões de planejamento e 
definiram o formato do evento. 

O I Seminário Técnico-Científico para Redução de Riscos de Desastres da Cidade do Rio 
de Janeiro (I SETEC – RRD – RIO), inova no sentido de receber trabalhos técnico-
científicos e avaliá-los para eventual apresentação (em formato oral e/ou pôster) no 
evento. 

 

 

 

V CURSO DE EXTENSÃO PSICOLOGIA EM EMERGÊNCIAS 
E DESASTRES. 
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DEFESA CIVIL DE MARICÁ REALIZA ABERTURA DE 

INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE METEOROLOGIA APLICADA 
AS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL   

      A Secretaria de Proteção e Defesa Civil realizará o Curso de 

Meteorologia Aplicada as Ações de Proteção e Defesa Civil, voltado 

especificamente para profissionais que atuam nas áreas técnica e 

operacional dos órgãos de proteção e defesa civil de todo o Brasil e 

nas ações de Gestão de Risco de Desastres. 

     O curso tem por objetivo abordar a importância da Meteorologia 

no processo de tomada de decisão na Gestão de Desastres, além 

de auxiliar nas ações preventivas e de preparação ao 

enfrentamento dos eventos adversos. 

     Para efetuar as inscrições, os candidatos deverão estar 

vinculados aos órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa 

Civil (SINPDEC), conforme art. 10 da Lei Federal nº 12.608/2012. 

     Dentre os temas abordados no curso, podemos citar: Medições - 

estações meteorológicas; Rede de Monitoramento de PCD’s 

(Plataforma de Coleta de Dados); Legislação de meteorologia 

aplicada a defesa civil; Eventos extremos; Variáveis meteorológicas 

ligada à queimadas; Principais desafios na prevenção de desastres 

naturais; Radar meteorológico; Parâmetros meteorológicos; A 

meteorologia na Defesa Civil (em âmbito municipal, estadual e 

federal); Centro de monitoramento; Utilização de ferramentas 

tecnológicas de acesso a gestão das emergências,  além de outros 

temas relevantes. 

      

PERÍODO DE PRÉ-INSCRIÇÃO: DE 20 DE MAIO À 30 MAIO DE 2019 

CONFIRMAÇÃO DOS SELECIONADOS: 31 DE MAIO DE 2019 

VAGAS DISPONIBILIZADAS: 40 VAGAS 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CURSO: 11 À 14 DE JUNHO DE 2019 



LOCAL: FACULDADE DE MARICÁ (FUNDAÇÃO EDUCACIONAL 
SEVERINO SOMBRA) – Endereço: Avenida Governador Roberto Silveira, 
437 - Centro, Maricá – RJ.  

PONTO DE REFERÊNCIA: PRÓXIMO A RODOVIÁRIA DE MARICÁ 

PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO, O CANDIDATO DEVERÁ: 

1-  ACESSAR O LINK:  bit.ly/CursoMeteorologia 
2-  PREENCHER O FORMULARIO DO CURSO; 

   Caso haja dúvidas, entrar em contato com a coordenação do 

curso, através do seguinte e-mail: cursosdcmarica@gmail.com 

 

 

 

 
 
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 

                    

 

 


