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EVOLUÇÃO DA CAMPANHA NO BRASIL 

 

 

 

 



PONTOS FOCAIS NO BRASIL

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

CRIAÇÃO DE COMITÊ DA CIDADE RESILIENTE - CCR 

CAMPINAS - SP 

Decreto  nº 18.045 de 24 de julho de 2013  - Dispõe sobre a criação do Comitê da Cidade 

Resiliente – CCR 

Decreto nº 19.669 de 31 de outubro de 2017 - Dispõe sobre reorganização  do Comitê da 

Cidade Resiliente – CCR 

Elaborou o relatório LGSAT ( 3° ciclo da Campanha) 

 

 PETRÓPOLIS - RJ 
 

Decreto  n° 251, de 24 de outubro 2017 - Dispõe sobre a criação do Comitê da Cidade 

Resiliente – CCR 
Elaborou o relatório LGSAT ( 3° ciclo da Campanha) 

 

  ITATIBA - SP 

Decreto nº 6.983, de 26 de outubro de 2017 - Dispõe sobre a criação do Comitê da Cidade 

Resiliente – CCR 

Elaborou o relatório LGSAT ( 3° ciclo da Campanha) 

 

 NITERÓI - RJ 

Decreto 12831/2017 de 09 de novembro 2017- Dispõe sobre a criação do Comitê da 

Cidade Resiliente – CCR  

Elaborou o relatório LGSAT ( 3° ciclo da Campanha) 

 

 CAMPOS DO JORDÃO - SP 

Decreto n° 7833  de  17 novembro de  2017 - Dispõe sobre a criação do Comitê da 

Cidade Resiliente – CCR 
Elaborou o relatório LGSAT ( 3° ciclo da Campanha) 

 



    VINHEDO - SP 

Decreto n° 279 de 20 de novembro de 2017 - Dispõe sobre a criação do Comitê da Cidade 

Resiliente – CCR 

Elaborou o relatório LGSAT ( 3° ciclo da Campanha) 

 

 MARIANA - MG 

Decreto n° 9.115 de 16 de novembro de 2017 - Dispõe sobre a criação do Comitê da Cidade 

Resiliente – CCR 

Elaborou o relatório LGSAT ( 3° ciclo da Campanha) 

 

 

 CURITIBA - PR 

Dispõe sobre a criação do Comitê da Cidade Resiliente – CCR 

NÃO Elaborou o relatório LGSAT ( 3° ciclo da Campanha) 

 

NOVA IGUAÇU - RJ 

Decreto n° 1.150 de 28 de novembro de 2017 - Dispõe sobre a criação do Comitê da Cidade 

Resiliente – CCR 

Elaborou o relatório LGSAT ( 3° ciclo da Campanha) 

 

ANGRA DOS REIS - RJ 

Decreto n° 10.745  de 05 dezembro de 2017 - Dispõe sobre a criação do Comitê da Cidade 

Resiliente – CCR 

Elaborou o relatório LGSAT ( 3° ciclo da Campanha) 

 



Escritório da ONU para redução de risco de desastres 
realiza oficina em São Paulo
 

A Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR) promoveu no 
fim de novembro uma oficina em São Paulo sobre a formulação de planos de 
risco de desastres no nível local.

O Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015

globais o aumento considerável do número de países com estratégias de redução de risco de 

desastres no nível nacional e 

para fortalecer as capacidades locais e apoiar as ações para alcançar esta meta.

O Brasil é um dos dez países em que mais ocorrem desastres naturais no mundo. Nas últimas duas décadas, foram 

registradas mais de 23 mil catástrofes naturais no país, sendo a estiagem e a seca as principais. Foto: ONU/Logan 
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A Escritório das Nações

(UNISDR) promoveu no fim de novembro uma oficina em São Paulo sobre a

formulação de planos de redução de risco de desastres no nível local

A oficina teve a participação de 34 profissionais em gestão de risco de desastres de 16 

municípios brasileiros, que concluíram sua formação para a elaboração de planos de 

redução de risco de desastres no nível local.

O evento fez parte do programa de fortalecimento de capacidades promovido pelo 

Instituto Global de Educação e Treinamento (GETI, na sigla em inglês); e contou com o 

UNISDR como entidade de capacitação.

O Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015

metas globais o aumento considerável do número de países com estratégias de 

redução de risco de desastres no nível nacional e local até 2020. A oficina, de 20 horas, 
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respondeu ao chamado para fortalecer as capacidades locais e apoiar as ações para 

alcançar esta meta. 

Os participantes receberam sua credencial das mãos do tenente-coronel da Polícia 

Militar Anderson Lima de Oliveira, diretor do Departamento Estadual de Defesa Civil 

de São Paulo. 

Durante a abertura do evento, Nahuel Arenas, chefe adjunto do escritório regional 

para as Américas do UNISDR, ressaltou o alto número de cidades brasileiras inscritas 

na campanha mundial “Desenvolvendo Cidades Resilientes” e o compromisso dos 

governos locais ao incorporar a gestão do risco aos projetos de desenvolvimento. 

A coronel da PM Helena dos Santos Reis, secretária-chefe da Casa Militar e 

coordenadora estadual da Defesa Civil de São Paulo, convidou as cidades participantes 

a se consolidar como precursoras ao identificar ações práticas que lhe permitam estar 

preparadas e incorporar a gestão do risco no nível municipal. 

Durante o evento, também foi entregue a Edson Luís Florêncio, diretor de obras 

públicas e coordenador da Defesa Civil do município de Casa Branca, interior de São 

Paulo, um reconhecimento por ser a milésima cidade brasileira inscrita na campanha 

mundial “Desenvolvendo Cidades Resilientes”. 

Sidnei Furtado, promotor da campanha mundial “Desenvolvendo Cidades Resilientes 
no Brasil” enfatizou a importância de manter a coordenação entre os órgãos nacionais, 

estaduais e municipais, assim como integrar ações e interesses. 

A oficina “Implementando o Marco de Sendai no Nível Local: Formulação de Planos de 

Redução de Risco de Desastres no nível local” foi possível graças ao apoio de Defesa 

Civil de São Paulo, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 

(USAID/OFDA), UNISDR e Instituto Global de Educação e Treinamento do UNSIDR 

(ONEA-GETI). 

FONTE: https://nacoesunidas.org/escritorio-da-onu-para-reducao-de-risco-de-desastres-realiza-oficina-em-sao-paulo/ 

 



 

         



   

  

 

  

 

 



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 

 

 

 


