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RESUMO DOS TRABALHOS APRESENTADOS
O 1° Simpósio de inovação nas ações de Defesa Civil e Cidades Resilientes na Região
Metropolitana de Campinas – RMC foi um evento de âmbito metropolitano, voltado
para o desenvolvimento do pensamento tecnológico e de inovação, visando a difusão
de técnicas inovadoras de melhores práticas implementadas nas Coordenadorias
Municipais de Proteção e Defesa Civil da RMC.
JUSTIFICATIVA
Atender as demandas de Defesa Civil no sentido de compatibilizar na RMC, as
premissas do Marco Regulatório de Sendai às Leis Federais e aos 10 passos
estabelecidos na Campanha “Cidades Resilientes” numa Plataforma dotando-a de
recursos legais, humanos e tecnológicos para o planejamento e respostas a desastres.
Estabelecida a justificativa, cabe a Defesa Civil subsidiar e oferecer condições para
elaboração de projetos municipais na RMC, promover e divulgar toda contribuição de
tecnologia e inovação a fim de estimular o debate de questões relevantes nas
diferentes áreas do conhecimento de Proteção e Defesa Civil e Cidades Resilientes.
Promover a integração metropolitana nos termos de uma Plataforma para Redução
de Risco de Desastre e contribuir para a implementação de um Sistema Integrado de
Defesa Civil na RMC.
Ressalta-se o caráter publico de interesse metropolitano, visando a compatibilização
ao novo Marco de Sendai, aos compromissos assumidos junto a Campanha
Construindo Cidades Resilientes e às novas leis federais sobre as atividades de
Proteção e Defesa Civil.
FONTE:http://www.agemcamp.sp.gov.br/midia/RESUMO-DOS-TRABALHOS-1-INOVA-DEFESACIVIL-RMC-.pdf

Noções Básicas em Proteção e Defesa Civil e em Gestão
de Riscos
Em resposta aos princípios e diretrizes apontadas como prioritárias nas I e II
Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, ocorridas em 2010 e 2014, e com
objetivo de apoiar os Estados, Distrito Federal e Municípios a implementarem a
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, a Secretaria Nacional de
Proteção e Defesa Civil - SEDEC, do Ministério da Integração Nacional, disponibiliza ao
Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e a sociedade civil o Programa
de Capacitação Continuada em Proteção e Defesa Civil da SEDEC/MI, conforme
estabelece a Lei 12.608 de 10 de abril de 2012 , que instituiu a Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil – PNPDEC.
Como estratégia de implementação, o Programa foi estruturado em duas linhas
de atuação: a elaboração e publicação de conteúdos e a capacitação com foco na
“Formação de Formadores” e na “Multiplicação aos Municípios”. Norteado de acordo
com o previsto na Política, que abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação,
resposta e recuperação, está sendo executado por meio do Projeto de Cooperação
Técnica Internacional BRA/12/017 – Fortalecimento da Cultura de Gestão de Riscos de
Desastres no Brasil celebrado entre a SEDEC/MI e o Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento-PNUD.
Os conteúdos programáticos são apresentados em três livros: Livro Base,
Apostila do Instrutor e Apostila do Aluno, com os seguintes ”Módulos de Formação”:
i.
ii.
iii.
iv.

Prevenção: “Noções Básicas em Proteção e Defesa Civil e em Gestão
de Riscos”
Mitigação e Preparação: “Elaboração de Plano de Contingência”
Resposta: “Gestão de Desastres, Decretação e Reconhecimento
Federal e Gestão de Recursos Federais em Proteção e Defesa Civil”
Recuperação: “Gestão de Recursos Federais em Proteção e Defesa
Civil para reconstrução”.

A metodologia de elaboração e atualização do presente módulo, partiu do
levantamento do acervo didático-pedagógico utilizado nos cursos de capacitação
promovidos pela SEDEC/MI com atuação exitosa e das contribuições dos técnicos
convidados, que integraram os Grupos de Trabalho – GT’s, compostos por
representantes de municípios, estados, academia, pedagogos, organismos
internacionais e da SEDEC/MI.
O conjunto de publicações ora apresentados não encerra a necessidade de
abordagem de temáticas complementares demandadas pelo SINPDEC, havendo uma
especial atenção para atualização e lançamento de outros temas.

Esperamos que o material sirva de orientação aos integrantes do SINPDEC,
assim como para a sociedade civil, na prevenção e preparação à desastres e no
fortalecimento da cultura de Proteção e Defesa Civil no Brasil.
Boa leitura!
Renato Newton Ramlow
Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil
FONTE:http://www.integracao.gov.br/documents/3958478/0/I+-+Gestao+de+Risco+-+Livro+Base.pdf/7f00f4ac-14ba-4813-b3d3561a703d62a7

10 PASSOS ESSENCIAIS PARA TORNAR AS CIDADES RESILIENTES
FONTE:http://www.integracao.gov.br/documents/3958478/0/I+-+Gestao+de+Risco+-+Livro+Base.pdf/7f00f4ac-14ba-4813-b3d3561a703d62a7

Criando Resiliência a Desastres aos Riscos Naturais no
Programa das Regiões, Países e Comunidades da África
Sub-Sahariana - Atualização 1
Os desastres na África subsaariana muitas vezes tomam um enorme impacto nas
populações vulneráveis. Perda de vidas e meios de subsistência em face de desafios já
existentes coloca as comunidades de volta muitos anos, deixando-os em risco, caso
ocorram outros riscos naturais.
Para apoiar a gestão do risco de desastres na África Subsaariana, a União Européia (UE)
e o Grupo de Estados de África, Caribe e Pacífico (ACP) assinaram um acordo em 2013
para ajudar a fortalecer a integração e inclusão regional dos Estados ACP na economia
global , para abordar as mudanças climáticas, bem como a agricultura e o
desenvolvimento rural. O acordo também visa contribuir para uma melhor
governança e educação.
Este documento explica algumas das principais realizações desde 2015.
FONTE:http://www.preventionweb.net/files/55071_55071acpeupogrammeupdate1.p
df

ARTIGO: Brasil é protagonista-chave para erradicação da
fome na América Latina até 2025
Por Alan Bojanic*
Nos últimos anos, milhares de pessoas que viviam em situação de fome e pobreza
conseguiram alcançar níveis aceitáveis de alimentação na América Latina e Caribe. A
série de publicações da FAO intituladas “O Estado da Segurança Alimentar no Mundo”
(SOFI, na sigla em inglês) aponta que mais de 30 milhões de pessoas deixaram a
pobreza em comparação ao início da década de 1990.
A receita para alcançar esses resultados reúne uma série de ingredientes que
misturam políticas públicas sociais, programas assistenciais e de transferência de
renda, prioridades de governos, leis, normas, incentivos financeiros, entre outros. Na
América Latina, várias iniciativas foram adotadas pelos países, que se refletiram no
sucesso da região.
Duas metas internacionais de redução da fome estabelecidas na Cúpula Mundial da
Alimentação e nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) foram
alcançadas em 2014. Com base nessas duas metas, oito países já erradicaram a fome,
15 reduziram a proporção de pessoas afetadas pela fome conforme estabelecido nos
ODM e 11 reduziram a proporção e o número total de pessoas sub-alimentandas.
Como se sabe, o Brasil é um dos países que se destacam na luta contra a insegurança
alimentar. O país ao longo das últimas três décadas consolidou políticas, aprovou leis e
normas, desenvolveu programas, planos nacionais e estratégias que, juntos,
fortaleceram as bases e fizeram com que a fome deixasse de ser um problema
estrutural.
Parte das boas iniciativas brasileiras está reunida no livro “Superação da fome e da
pobreza rural: iniciativas brasileiras“, elaborado pelo escritório da FAO no Brasil e
lançado em 2016.
O Brasil precisava superar essa dualidade de ser um dos mais ricos em recursos
naturais e ao mesmo tempo um dos que registrava altos índices de fome e de pobreza.
Para o futuro, o país tem que resolver outra questão que permeia também a garantia
da segurança alimentar — as desigualdades sociais.
Tanto que na atualidade as pessoas que ainda passam fome no Brasil estão
concentradas em grupos vulneráveis, conforme revelou um estudo realizado pelo

escritório da FAO no Brasil “O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil –
SOFI Brasil“, de 2014.
Ao trabalhar essas questões em âmbito de Estado, o Brasil se coloca como
protagonista para alcançar a meta regional de erradicar a fome até 2025. Reflexo
dessa potencialidade é a relevante posição que o Brasil tem no mundo em termos de
produção agrícola. A agricultura tem se mostrado uma importante área mesmo diante
do quadro de crises econômicas.
As safras de grãos vêm alcançando índices recordes: 242 milhões de toneladas
(estimativa para 2017), 227 milhões de toneladas (2016); 210 milhões de toneladas
(2015), 192 milhões de toneladas (2014). O resultado das safras gera impacto positivo
na economia tanto internamente, como externamente. Em âmbito interno o aumento
na produção de produtos como arroz, feijão, cebola e batata contribuem para conter o
índice de inflação.
Já o aumento na produção da soja, milho, café e laranja também são importantes, pois
representam boa parte dos produtos que são exportados. Segundo dados do
Ministério da Agricultura, entre janeiro e novembro de 2016, as exportações agrícolas
brasileiras somaram 66,7 bilhões de dólares. Desse valor, 71,9% corresponderam a
exportações dos produtos dos complexos soja e sucroalcooleiro e carnes.
O sucesso da produção agrícola brasileira faz com o país possa assumir em pouco
tempo a liderança das exportações de alimentos se tornado o maior exportador e
produtor mundial de alimentos nos próximos anos. Posição já reconhecida pela FAO e
pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 2015 e
reforçada no último estudo das duas organizações “Perspectivas Agrícolas 2017-2026“,
publicado em julho deste ano.
Brasil pode se destacar em Iniciativa Regional da FAO
Dentro desse contexto de sucesso do caso brasileiro, a FAO tem atuado no Brasil em
projetos que promovam políticas eficazes de segurança alimentar e produção
sustentável.
O trabalho também segue as diretrizes estabelecidas em âmbito regional da
Organização, como a Iniciativa Regional número 1 da FAO: América Latina e Caribe sem
Fome, que apoia os grandes acordos e estratégias de segurança alimentar,
fortalecendo os planos regionais, sub-regionais e nacionais de erradicação da fome.
Três grandes áreas fazem parte dessa iniciativa: apoiar os países da região no
cumprimento da meta de erradicar a fome até 2025 estabelecida no Plano de
Segurança Alimentar, Nutrição e Erradicação da Fome 2025 (Plano SAN-CELAC)
elaborado pela Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (CELAC) com
o apoio da FAO; implementar o Plano SAN-CELAC 2025; e apoiar as Frentes
Parlamentares contra Fome presente atualmente em 17 países. Importante ressaltar
que o Brasil participa ativamente em todas as discussões dessas três áreas.

Uma das frentes propostas pela iniciativa para alcançar resultados significativos é o
fortalecimento da Cooperação Sul-Sul. Nessa modalidade os países têm a possibilidade
de compartilhar experiências exitosas que podem ser adotadas levando em conta a
singularidade de cada país e gerar mudanças eficazes.
Como exemplo prático do modelo de Cooperação Sul-Sul, cito o Programa de
Cooperação Internacional Brasil-FAO que leva para a América Latina e Caribe
estratégias que deram certo no Brasil.
O programa tem como objetivo orientar a elaboração e a execução de projetos
regionais de apoio a iniciativas de cooperação triangular em áreas como políticas
públicas associadas à segurança alimentar, nutricional e alimentação escolar,
agricultura, desenvolvimento da pesca e da aquicultura, florestas, estratégias de
redução da pobreza e desenvolvimento rural sustentável em benefício de países em
desenvolvimento.
Atualmente, seis projetos estão em desenvolvimento nas áreas de Alimentação
Escolar, Fortalecimento do Diálogo entre FAO, Governos e Sociedade Civil, Segurança
Alimentar, Políticas Agroambientais, Fortalecimento do Setor Algodoeiro,
Fortalecimento Institucional da Pesca e Aquicultura e Apoio as Emergências.
O programa tem gerado resultados significativos, entre eles, destaco as iniciativas
voltadas a promoção dos programas de alimentação escolar. A FAO trabalha hoje com
mais de 15 países da região levando o modelo brasileiro de merenda escolar. Entre os
resultados já alcançados estão implementação de Escolas Sustentáveis;
assessoramento técnico para educação alimentar e nutricional; e intercâmbio de
experiências e conhecimentos.
Para além da Cooperação Sul-Sul, a FAO enxerga o Brasil como um país singular que
pode por meio dos programas desenvolvidos no país no âmbito de produção
sustentável, assistência técnica, pesquisas e conhecimentos científicos levar cada vez
mais boas práticas a outras nações. Um caminho seria utilizar o vasto acervo produzido
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e os estudos acadêmicos
das excelentes universidades do país.

*Representante da FAO no Brasil
O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil – SOFI Brasil

http://www.fao.org.br/download/SOFI_p.pdf
Superação da fome e da pobreza rural: iniciativas brasileiras

http://www.fao.org/3/a-i5335o.pdf
Apoio as Emergências

http://www.fao.org/3/c-i0765o/i0765pt02.pdf
FONTE:http://www.fao.org/3/a-i5335o.pdf
FONTE:http://www.fao.org.br/download/SOFI_p.pdf

Documentos da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos – CELAC
FONTE:http://www.itamaraty.gov.br/ficha-pais/13223-documentos-comunidade-de-estadoslatino-americanos-e-caribenhos?lang=pt-BR

EVENTOS

ONU lança na segunda-feira (2/10) relatório sobre
impacto da tecnologia na economia mundial
A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD)
lançará na próxima segunda-feira (2/10/2017) relatório sobre o impacto da
digitalização na economia global e o risco de as novas tecnologias ampliarem as
desigualdades de renda.
“Com a digitalização afetando a produção e o comércio, das corporações
transnacionais às empresas menores, há um risco de uma ampliação das desigualdades
de renda”, disse a UNCTAD. “O novo relatório sobre a economia da informação analisa
o estado da digitalização na economia mundial”, completou.
O documento explora formas de ajudar os atores econômicos em países em
desenvolvimento a se conectar melhor com os mercados globais por meio de
ferramentas de informação e comunicação, comércio eletrônico e outras aplicações
digitais. Pede apoio internacional para que isso ocorra, de forma a atingir os Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável até 2030.
O relatório sobre economia da informação será lançado na segunda-feira (2/10/2017)
às 17h00 GMT (14h00 de Brasília)
FONTE:http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx

Seminário Metropolitano sobre Governança de Risco e
Adaptação às Mudanças Climáticas - 09 e 10 outubro
2017
Convidamos a todos para o Seminário Metropolitano sobre Governança de Risco e Adaptação
às Mudanças Climáticas, que acontecerá nos dias 09 e 10 de outubro de 2017, na UFABC
Campus São Bernardo do Campo (Alameda da Universidade, s/n°, Bairro Anchieta, São
Bernardo do Campo).
Esse Seminário tem por objetivo a discussão de uma agenda de ações e pesquisas para
construção de um Plano Metropolitano de Adaptação às Mudanças Climáticas frente a
desastres. Essa é uma atividade decorrente do PDUI-RMSP e da articulação da Câmara
Temática Metropolitana de Gestão de Riscos Ambientais Urbanos.
Esse evento tem a intenção de articular diversas instituições governamentais e de pesquisa
associadas à governança metropolitana e à gestão de riscos e desastres e prefeituras dos
municípios da RMSP para discutir necessidades de informações, mapeamentos e investigações
que possam dar suporte a um Plano Metropolitano de Adaptação às Mudanças Climáticas
frente a desastres.
No período que antecede ao evento, ocorreram dois workshops preparatórios para a
proposição preliminar desta agenda de pesquisa associada aos estudos de perigos e
suscetibilidades, vulnerabilidades e recursos para resiliência na Região Metropolitana. Esta
agenda deverá ser apresentada aos órgãos governamentais relacionados às Mudanças
Climáticas e à Gestão de Riscos e Desastres e às agências de fomento à pesquisa.
Trata-se de uma iniciativa de pesquisadores e de grupos de pesquisa relacionados à gestão de
riscos e desastres que, no reconhecimento da ausência de um Plano Metropolitano de
Adaptação às Mudanças Climáticas frente a desastres para a Região Metropolitana de São
Paulo, propõem-se a organizar um processo interinstitucional de médio prazo para elaborá-lo.
A programação do Seminário propõe-se a apresentar, no primeiro dia, os grandes temas a
serem discutidos pelos participantes no segundo dia: as mudanças climáticas e seus efeitos
sobre a Região Metropolitana de São Paulo, a gestão de riscos e a necessidade de associá-la à
adaptação às mudanças climáticas e a Região Metropolitana como um espaço de
planejamento para tais ações.
A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO É GRATUITA. As inscrições devem ser realizadas por meio do
formulário abaixo:
https://goo.gl/forms/Q7pxSC05nOoLWSK12

DATA: 09 e 10 outubro 2017

Local: UFABC - Campus São Bernardo - Alameda da Universidade, s/n - Bairro Anchieta, São
Bernardo do Campo
Programação
09/10/2017
09h00 - Abertura
09h30 - Mudanças climáticas em áreas urbanas e seus impactos previsíveis na RMSP
Tércio Ambrizzi, IAG/USP
10h30 - coffee break
10h45 - Adaptação e resiliência às mudanças climáticas
Délcio Rodrigues
11h30 - Desafios da gestão da água em cenário de mudanças climática
Sandra Momm Schult, UFABC
12h00 - Debate
12h30 - almoço
14h00 - Governança de riscos no Distrito de Bogotá e o Plano Distrital de Adaptação às
Mudanças Climáticas
Javier Paiva Sanchez (ex-Diretor do Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático - IDIGER, Bogotá, Colômbia)
15h00 - Desafios para a gestão de riscos na conjuntura atual
Eduardo Soares de Macedo, IPT/SP
15h20 - A governança regional-metropolitana e os novos PDUIs: limites e potencialidades
Jeroen Klink, UFABC
15h40 - Café Mundial I - Levantamento de propostas e priorização
Coordenação dos debates: Samia Sulaiman, PROCAM/IEE/USP; Kátia Canil, UFABC;
Victor Marchezini, CEMADEN
16h40 - coffee break
10/10/2017
09h00 - Abertura

09h30 - A governança metropolitana e a gestão de riscos no Plano de Desenvolvimento
Urbano Integrado
EMPLASA
10h00 - A governança metropolitana para gestão de riscos: relato de experiências no Brasil
Fernando Rocha Nogueira, UFABC
10h20 - coffee break
10h40 - A governança metropolitana para adaptação às mudanças climáticas: o índice de
vulnerabilidade às mudanças climáticas na RMSP
CIOESTE
11h00 - A governança metropolitana e a gestão de riscos: a articulação regional para a gestão
de riscos no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC
Luiz Antônio Neves Costa, Consórcio Intermunicipal do Grande ABC
11h20 - Café Mundial II - Planejamento das propostas
12h20 - almoço
14h00 - Continuidade do planejamento das propostas
Sob coordenação de: Samia Sulaiman, PROCAM/IEE/USP; Kátia Canil, UFABC; Victor
Marchezini, CEMADEN
14h30 - Apresentação das propostas e debate
15h30 - Reformulação das propostas
16h30 - coffee break
16h45 - Apresentação das propostas reformuladas, com ênfase nas alterações realizadas
17h15 - Síntese do seminário
17h300 – Encerramento

http://www.cbrrd.com.br/

www.defesacivil.sp.gov.br

http://www.fmpfase.edu.br/curso/20173_Evento/6317DefesaCivil2017/

AMAZONLOG
O AMAZONLOG é um Exercício de Logística Multinacional Interagências inédito na
América do Sul, conduzido pelo Comando Logístico do Exército Brasileiro (COLOG) e
inspirado no Exercício Logístico “Capable Logistician - 2015”, realizado por países da
Organização do Atlântico Norte - OTAN, em 2015, na Hungria.
FONTE: http://amazonlog.net/sobre-o-amazonlog-2017.html

MAIS 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
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- resilienteedital-de-chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas

