
 
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. 
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Seminário Cidades Inteligentes aponta soluções para os 
problemas urbanos 
 Sidnei Furtado, promotor da campanha Construindo Cidades Resilientes da Organização 
das Nações Unidas (ONU) e coordenador da Defesa Civil de Campinas (SP), ministra 
palestra no Seminário sobre Cidades Inteligentes, ministrado no TCE-PR. Foto: Wagner 
Araújo/Divulgação TCE-PR 

 
FONTE:https://www1.tce.pr.gov.br/fotos/album-seminario-cidades-inteligentes-aponta-
solucoes-para-os-problemas-urbanos/7319/N 
 



 

Encontro para a implementação da Estrutura de Sendai 
em nível local para promotores da Campanha Global 
“Desenvolvendo Cidades Resilientes: Minha cidade está 
se preparando!” Nas Américas e no Caribe. 

 

 Hotel Radissson Panama Canal, Cidade do Panamá, Panamá, de 24 a 26 de setembro de 2019. 
Sidnei Furtado, representou o Brasil no encontro promovido pelo Escritório das Nações 
Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNDRR), nos dias 24 a 26 de setembro, 
na cidade do Panamá. O objetivo do evento foi capacitar os participantes sobre novos 
passos da “Campanha Mundial Construindo Cidades Resilientes”, da ONU (Organização 
das Nações Unidas). Participaram todos os promotores da campanha nas Américas. 
   
“O encontro serviu para alinhar as novas estratégias das Nações Unidas voltadas para a 
redução de Riscos de Desastres. Ressaltamos a importância da ferramenta Scorecard e 
a elaboração do Plano Local de Redução de Riscos (Plano Local de Resiliência), bem 
como incentivo ao Projeto Escola Segura”, explicou Sidnei Furtado. 
  
 O Scorecard, um programa de computador que permite acompanhar os indicadores, 
oferece um conjunto de avaliações. A partir desses dados, os governos locais podem 
monitorar e analisar o progresso e os desafios para a Redução do Risco de Desastres. 
  
O encontro procurou fortalecer as capacidades dos promotores, promotores e parceiros 
estratégicos da Campanha Global para o Desenvolvimento de Cidades Resilientes para 



implementar a Estrutura de Sendai para Redução de Riscos de Desastres 2015-2030 em 
nível local nas Américas e no Caribe e Representou uma oportunidade para:  
 Promover o diálogo sobre tendências na redução de riscos de desastres e adaptação 
às mudanças climáticas, particularmente sobre o papel dos governos locais. 
  Apresentar as ferramentas, metodologias e abordagens da Campanha Global para o 
Desenvolvimento de Cidades Resilientes: Minha Cidade está se preparando!  
 Promover capacidades na região para acompanhar tecnicamente os processos de 
formulação de planos de redução de riscos de desastres em nível local.  
 Refletir sobre as realizações da Rede Global de Promotores de Campanha, que 
desenvolve cidades resilientes nas Américas e no Caribe. 
 
FONTE:https://eird.org/americas/we/campana-mundial-ciudades-resilientes.html 
FONTE:http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=37350 
 

 
 

Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres 

O Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres começou em 1989, após uma 
convocação da Assembleia Geral das Nações Unidas por um dia para promover uma 
cultura global de conscientização de riscos e redução de desastres.  A edição de 2019 
continua centrada nos sete alvos do Marco de Sendai. Este ano, o foco será a meta (D) 
da Estrutura de Sendai, reduzirá os danos causados por desastres à infraestrutura crítica 
e a interrupção dos serviços básicos. 

                             Ciclo de Palestras 

Resiliência das Infraestruturas Críticas em Campinas  
 
Público alvo: Gestores Públicos, Setor Privado e a comunidade em geral. 
Data: 09 de Outubro de 2019 
Horário: das 10h00 às 12h00 
Local: ETECAP – Escola Técnica Estadual Conselheiro Antônio Prado. Av. Cônego Antônio 
Roccato, S/N – Jardim Santa Mônica, Campinas, SP- Sala 2. 
Inscrições limitadas: defesacivil.ccpdc@campinas.sp.gov.br  
 

Programação: 
Abertura: 
Sidnei Furtado Fernandes 
Promotor da Campanha Construindo Cidades Resilientes no Brasil pelo Escritório  das 
Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres - UNDRR , Coordenador Regional de 
Proteção e Defesa Civil de Campinas. 
 

Palestras:  
Risco não Evidente 



Fábio Máximo  
Analista da Segurança da Informação e atua na área de Segurança da Informação há 15 
anos, analista de Segurança da Informação especializado pelo Senac, atuou 
como tradutor de projetos de software livre, instrutor de Linux e professor universitário. 
 
Resiliência Cibernética: uma visão além da tecnologia  
Rogério Winter 
Coronel do Exército Brasileiro formado na Academia Militar de Agulhas Negras com mais 
de 30 anos de experiência profissional e atuando principalmente em segurança da 
informação, guerra cibernética, comando e controle, guerra eletrônica e cybersecurity. 
Desempenhou diversas atividades profissionais no âmbito do Exército Brasileiro e 
Ministério da Ciência, Tecnologia Inovações e Comunicações (MCTIC). É palestrante em 
eventos acadêmicos e corporativos no Brasil e no exterior com os temas relacionados a 
defesa e segurança cibernética. Atualmente é assessor no escritório do SisDIA - Sistema 
Defesa, Indústria e Academia de Inovação do Exército Brasileiro em Campinas. 

                                                                    
FONTE:https://www.unisdr.org/disasterreductionday 
 
 

 
Brasil: Mosquitos transgênicos transmitem genes para 
espécies nativas 
Bill Hathaway 
Os mosquitos transgênicos liberados no Brasil em um esforço para reduzir a população 
de insetos portadores de doenças criaram e transmitiram com sucesso genes para a 
população nativa de mosquitos, segundo um novo estudo de Yale publicado em 10 de 
setembro na revista Scientific Reports. 
Dezenas de milhões de mosquitos machos geneticamente modificados do Aedes aegypti 
foram libertados por mais de dois anos na cidade de Jacobina, na Bahia, Brasil. As fêmeas 
que acasalavam com machos portadores desses genes modificados não deviam produzir 
filhos viáveis, reduzindo assim o risco das pessoas de contrair uma série de doenças 
perigosas, como zika, dengue e febre amarela. No entanto, amostras de mosquitos 
nativos colhidos na região e analisados em Yale revelaram que alguns membros da 
população nativa retiveram genes da cepa de liberação transgênica. 
"A alegação era de que os genes da cepa de liberação não entrariam na população em 
geral porque os filhotes morreriam", disse o autor sênior Jeffrey Powell, professor de 
ecologia e biologia evolutiva. "Isso obviamente não foi o que aconteceu." 
 
Powell enfatizou que a mistura da cepa transgênica e da população nativa não apresenta 
riscos conhecidos à saúde. 
"Mas é o resultado imprevisto que é preocupante", disse ele. "Com base em estudos de 
laboratório, pode-se prever qual será o resultado provável da liberação de mosquitos 



transgênicos, mas estudos genéticos do tipo que fizemos devem ser realizados durante 
e após essas liberações para determinar se algo diferente do previsto ocorreu". 
As doenças transmitidas por mosquitos são um enorme problema de saúde pública nos 
países em desenvolvimento e são motivo de crescente preocupação em áreas mais 
desenvolvidas, como o sul dos Estados Unidos. Em um esforço para reduzir o uso de 
inseticidas no combate à ameaça, o governo brasileiro comprou uma nova linhagem de 
mosquitos transgênicos originários de uma linhagem que veio de Cuba e foi cruzada com 
outra do México, desenvolvida por uma empresa inglesa de biotecnologia. Testes de 
laboratório mostraram que as fêmeas que acasalavam com os machos geneticamente 
modificados só produziam filhos cerca de 3% do tempo, e os sobreviventes eram fracos 
e acreditava-se que eram incapazes de se reproduzir. 
Mas o estudo de Yale mostrou não apenas que a descendência dos mosquitos 
transgênicos se reproduziu, mas a população de mosquitos em Jacobina agora é uma 
mistura de seus tipos originais com os de Cuba e México, provavelmente levando a uma 
população mais robusta, segundo os pesquisadores. E a população de mosquitos, após 
o declínio inicial, havia se recuperado cerca de 18 meses após a introdução de machos 
geneticamente modificados. Powell especulou que as fêmeas começaram a evitar o 
acasalamento com machos modificados, alimentando uma recuperação na população. 
 
Benjamin Evans, de Yale, foi o primeiro autor do artigo, que também foi co-escrito por 
pesquisadores do Brasil. 
 
FONTE:https://news.yale.edu/2019/09/10/transgenic-mosquitoes-pass-genes-native-species  
 
FONTE:https://www.nature.com/articles/s41598-019-49660-6 
 

EVENTOS 
 
 
 

 
                           

Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres 

O Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres começou em 1989, após uma 
convocação da Assembleia Geral das Nações Unidas por um dia para promover uma 
cultura global de conscientização de riscos e redução de desastres. Realizado a cada 13 
de outubro, o dia celebra como as pessoas e comunidades em todo o mundo estão 
reduzindo sua exposição a desastres e conscientizando sobre a importância de controlar 
os riscos que enfrentam. A edição de 2019 continua como parte da campanha "Sendai 
Seven", centrada nos sete alvos do Marco de Sendai. Este ano, o foco será a letra 



(d) da Estrutura de Sendai, reduzirá os danos causados por desastres à 
infraestrutura crítica e a interrupção dos serviços básicos. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/61909_logoiddrr.jpg 

 
 
A Escola de Defesa Civil da SEDEC/RJ irá promover entre os dias 04 e 08 de novembro 
de 2019 o Curso de atenção à saúde das populações vítimas de desastres. O curso 
possui carga horária de 40 horas e está direcionado para profissionais e estudantes da 
área de saúde que atuam ou desejam atuar em defesa civil. 
Serão abordadas várias temáticas, dentre elas: os principais agravos e doenças à saúde 
em situação de desastres, o gerenciamento de eventos com múltiplas vítimas, 
biossegurança e a saúde mental em situações desastres. 
 As vagas são limitadas e as pré-inscrições podem  ser realizadas pelo 
link https://forms.gle/1wuhob7aVv7zE33V6  até o dia 25/10/2019. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

          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 

                    

 

 

 


