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Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, 
participou da apresentação do “Troféu Sasakawa” 

 
 
Na manhã desta sexta-feira, 31, o Major PM Fauzi Salim Katibe, representando a 
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, participou da apresentação do 
“Troféu Sasakawa”, da ONU, ao prefeito Jonas Donizette do município de 
Campinas. Evento que contou ainda com a presença de Fernando Perez Britto, 
conselheiro global do setor privado na UNDRR (Escritório das Nações Unidas para 
Redução do Risco de Desastres). 
Em nome da cidade do interior paulista, o Coordenador de Proteção e Defesa Civil da 
Região de Campinas, Sidnei Furtado, esteve presente na cerimônia de premiação, que 
aconteceu, no dia 16, em Genebra, Suíça. 
Tal comenda é o mais importante reconhecimento das Nações Unidas, que é 
concedido a cada dois anos, a órgãos públicos ou instituições privadas que 
desenvolvem projetos para a redução de riscos de desastres. 
Neste ano, o Brasil foi representado pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Paraná. A vitoriosa Campinas disputou com 61 projetos, de 31 países, defendendo a 
abordagem única de comunidade sustentável com o compromisso da inclusão de 
todos os grupos vulneráveis no mapeamento para mitigação de riscos.  
 



FONTE:http://www.defesacivil.sp.gov.br/coordenadoria-estadual-de-protecao-e-defesa-civil-

participou-da-apresentacao-do-trofeu-sasakawa/#more-9211 

 

 
Prêmio das Nações Unidas para a Defesa Civil é 
apresentado ao prefeito 
 

 
O troféu do Prêmio Sasakawa das Nações Unidas para a Redução de Desastres, 
recebido pela Defesa Civil de Campinas em maio deste ano, foi apresentado ao 
prefeito Jonas Donizette na manhã desta sexta-feira, 31 de maio, no gabinete, pelo 
diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado; pelo representante da Defesa Civil 
do Estado de São Paulo, Fauzi Katibe; e pelo conselheiro global do setor privado na 
UNDRR (Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres), Fernando 
Brito. 
    
A premiação ocorreu no dia 16 de maio em Genebra, na Suíça. O diretor da Defesa Civil 
de Campinas representou o município na cerimônia. Esse é o mais importante prêmio 
internacional concedido a instituições que tomam iniciativas ativas na redução de 
riscos de desastres.  
  
  O prefeito Jonas Donizette comentou sobre o reconhecimento que o trabalho da 
Defesa Civil de Campinas já tem pela população e de como a cidade está preparada 
para atender a grandes ocorrências. "Este prêmio vem destacar a qualidade dos 
profissionais e do trabalho intersetorial desenvolvido pela Defesa Civil de Campinas”, 
disse o prefeito. 
   
Campinas concorreu ao prêmio com 61 candidaturas de 31 países e o Departamento 
da Defesa Civil de Campinas foi o escolhido pela abordagem única de comunidade 
sustentável e pelo compromisso com a inclusão de todos os grupos vulneráveis no 
mapeamento para mitigação de riscos. O prêmio é concedido a cada dois anos.  
  
 ”É a premiação mais importante da Defesa Civil e demonstra a importância da 
integração de ações e políticas públicas entre diferentes setores e esferas de governo”, 
disse Sidnei Furtado. 



   
FONTE:http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=36472 

 

 

Resiliência a desastres a longo prazo 

Essa pesquisa predominantemente qualitativa sobre resiliência a desastres a longo 
prazo identifica o que ajuda e dificulta a resiliência individual e comunitária em 
desastres. Ele documenta as experiências e a sabedoria de 56 sobreviventes de 
desastres nove anos após os incêndios do sábado negro de 2009 e até 50 anos depois 
de incêndios anteriores e enchentes em Victoria, incluindo os incêndios de 1983 na 
quarta-feira de cinzas. 

O objetivo da pesquisa foi identificar como os indivíduos e as comunidades 
compreendem o risco para a saúde e o bem-estar a longo prazo que a experiência em 
desastres traz, e como promover a resiliência ao longo de décadas. A resiliência pode 
ser uma mistura de características individuais, interseções de privilégio e o legado da 
experiência de uma vida inteira. É igualmente uma reviravolta do destino, e a diferença 
entre sobreviver com resiliência, e não, parece estar fora dos próprios sobreviventes. 

O Volume 1 oferece uma visão geral rápida através do Resumo Executivo, seguido pelo 
conjunto completo de recomendações que surgiram a partir dos dados.  

O Volume 2 descreve o histórico e a metodologia da pesquisa qualitativa e inclui um 
breve resumo ilustrativo das respostas a uma escala de resiliência desenvolvida para 
destacar a jornada de resiliência de cada informante ao longo dos anos. Em seguida, 
ele é dividido em três partes: a Parte 1 cobre as percepções dos informantes e da 
sociedade sobre o significado de uma experiência de desastre; Parte 2 considera o que 
ajuda e dificulta a resiliência; e a Parte 3 baseia-se nas experiências dos informantes 
para esclarecer as implicações para o planejamento de desastres de seus próprios e de 
outros para o futuro. Segue-se uma seção de discussão e depois a conclusão.  

O Volume 3 é a revisão completa da literatura sobre a resiliência a desastres a longo 
prazo, escrita pela Iniciativa de Resiliência a Desastres da Monash University.   

Reconhecendo que a resiliência de longo prazo tem como premissa a prevenção e 
gestão eficaz de desastres, ela se reúne com o governo para fornecer consultoria 
especializada em áreas de habitação humana segura e para restabelecer prontamente 
serviços essenciais após desastres. 

Ela se encontra com mulheres, homens e crianças australianos - liderados por aqueles 
envolvidos no gerenciamento de emergências - para participar de discussões explícitas 



sobre expectativas de gênero, expectativas realistas de serviços governamentais e 
direitos humanos no contexto de desastre. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/submissions/65615_vol1ltdrexecsummaryrecsfinal.pdf 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/submissions/65615_vol2ltdrfullreportfinal.pdf 

FONTE:https://www.genderanddisaster.com.au/wp-content/uploads/2019/02/Vol-3-Literature-

Review.pdf 

 

 

FAO: alimentação escolar é estratégica no alcance do 
desenvolvimento sustentável 

Gestores de 19 países da América Latina e Caribe e dirigentes de Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Agência Brasileira de Cooperação (ABC) 
reuniram-se esta semana no Rio de Janeiro (RJ) para discutir a alimentação escolar e a 
Década de Ação sobre a Nutrição, durante o I Fórum da Rede de Alimentação Escolar 
Sustentável. 

“As escolas não só se tornaram provedoras de uma alimentação mais saudável, mas se 
tornaram parte da formação de futuros consumidores mais conscientes de sua saúde e 
da saúde do planeta. O FNDE, junto com outras instituições da região, vai continuar 
trabalhando nesse tema com grande prioridade e relevância e pode contar com a FAO 
nessa jornada”, disse o diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva, em mensagem de 
vídeo para o evento, realizado paralelamente ao I Fórum Regional das Cidades Latino-
Americanas Signatárias do Pacto de Milão sobre Política de Alimentação Urbana. 

“A alimentação escolar é estratégica no alcance dos resultados de desenvolvimento 
sustentável, abrangendo diversos setores e com mecanismos de inclusão econômica e 
social que combatem a obesidade e a fome”, disse Rafael Zavala, representante da 
FAO no Brasil, durante a abertura do Fórum. 

A reunião lembrou que Brasil, como um dos primeiros países a assumir o compromisso 
com a Década de Ação sobre a Nutrição, se comprometeu internacionalmente com a 
melhora da qualidade da alimentação da população e com a promoção de um sistema 
alimentar sustentável. 

Desde 2009, o governo brasileiro, por meio do FNDE e da ABC, lidera o tema junto a 
todos os países da região. Para o diretor de ações educacionais do FNDE, Arcione 
Ferreira Viagi, o desafio do Fundo é aproveitar cada recurso investido para a 
transformação real de vidas e de realidades. “Passamos de mero repassador de 
recursos para promotor de políticas públicas que tenham impactos diretos, inclusive 
com as ações da Rede de Alimentação Escolar Sustentável”, disse Arcione Viagi. 



Para a coordenadora do Projeto de Consolidação dos Programas de Alimentação 
Escolar na América Latina e Caribe, Najla Veloso, nesses dez anos de trabalho a 
intenção da Rede foi fortalecer e consolidar uma política nacional que atenda todos os 
estudantes. 

“Esses números de má nutrição, de obesidade, de baixos indicadores de aprendizagem 
e rendimento, e de altos indicadores de absenteísmo não vão melhorar sem que 
tenhamos clareza de que, sejam filhos de ricos ou pobres, todos precisam se educar 
com relação a alimentação. E a melhor maneira que a gente tem de fazer isso é 
oferecendo, de maneira sistemática, contínua e responsável uma alimentação 
adequada nas escolas em todos os dias letivos”, frisou Najla Veloso. 

A coordenadora pontuou também que o Fórum foi um espaço para discutir, descobrir 
e planejar ações que, no marco dos Programas de Alimentação Escolar, vão diminuir os 
indicadores de má nutrição, especialmente os de obesidade e sobrepeso. Nas escolas 
da região, de 30% a 40% das crianças em fase escolar apresentam excesso de peso. 

Epitácio Brunet, subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Planejamento do Rio de Janeiro, disse que a cidade do Rio — mesmo sendo um dos 
maiores exemplos de boas experiências nas práticas de alimentação escolar da região, 
oferecendo, diariamente, 1,5 milhão de refeições saudáveis em unidades de ensino —, 
também ganha com as trocas de experiências. 

“Esse é um assunto de importância maior. Então, conhecer as melhores práticas de 
alimentação escolar que acontecem no nosso continente é mais uma forma de 
enfrentar os novos desafios que se desenham em todos os âmbitos da segurança 
alimentar. É preciso debater, compartilhar, trocar experiências”, ressaltou o 
subsecretário. 

Carta para o Pacto de Milão 

Ao fim do evento, a Rede elaborou uma carta endereçada ao I Fórum Regional do 
Pacto de Milão, reconhecendo que as Políticas de Alimentação Escolar (PAE) permitem 
aos países alcançar objetivos em diferentes áreas estratégicas, como educação, saúde, 
agricultura, desenvolvimento social, territorial e ambiental. 

A carta frisa que as PAE favorecem o consumo de comida local e identidade territorial; 
promovem o desenvolvimento humano dos estudantes, melhorando seus hábitos 
alimentares e garantem o acesso a alimentos saudáveis e adequados, promovendo o 
desenvolvimento da economia local através da compra de alimentos produzidos 
localmente. 

Além disso, tais políticas contribuem para a realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, especialmente o ODS 2, para 
erradicar a fome e a desnutrição, e o ODS 4, para oferecer educação de qualidade. 

Ao mesmo tempo, promovem o ODS 3, que visa a garantia de saúde para todos. Da 
mesma forma, a compra de alimentos produzidos localmente está prevista como parte 



do ODS 8, na promoção de trabalho decente e crescimento econômico, e do ODS 12 
promovendo produção e consumo responsáveis. 

Ainda segundo a carta da rede, é necessário reafirmar: 

– Política de alimentação escolar no contexto da garantia dos direitos humanos à 
educação, saúde e alimentação; 

– Programas de alimentação escolar na agenda nacional dos governos, incluindo a 
coordenação entre os diferentes ministérios (Educação, Saúde, Agricultura, 
Desenvolvimento Social); 

– A necessidade de redesenhar e institucionalizar programas de alimentação escolar 
por meio de marcos legais, em comum esforço com a Frente Parlamentar contra a 
Fome em cada país; 

– A importância da participação e controle social e comunitário; 

– A necessidade de crescimento quantitativo (cobertura estudantil, extensão de 
atendimento) e crescimento qualitativo do SFP (programas estruturados, com mais 
recursos financeiros, regulação técnico-nutricional, etc.); 

– A importância da introdução de alimentos frescos e locais nas merendas escolares, 
de uma perspectiva económica, cultural e nutricional. 

A FAO, o governo brasileiro, as instituições e os países participantes do Fórum 
comprometeram-se a promover ações no âmbito da Rede de Alimentação Escolar 
Sustentável que tenham impacto positivo nas políticas voltadas para o tema e, 
consequentemente, impacto na construção de um futuro com uma nova consciência 
alimentar. 

 
FONTE:http://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/pt/c/1196199/ 
 
 

 

Financiamento baseado em previsões (FbF): ações 
antecipatórias para a segurança alimentar 

Para apoiar os países na mitigação e gestão dos riscos climáticos, o Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) está implementando abordagens inovadoras de programas para 
reduzir perdas e danos na subsistência de pessoas que enfrentam extremos climáticos 



crescentes. A abordagem que tem o maior potencial para fechar a lacuna de 
financiamento humanitário é o Financiamento Baseado em Previsão (FbF). 

O FbF permite ações preventivas para a mitigação de desastres na comunidade e no 
governo, usando previsões sazonais e climáticas confiáveis. Estas previsões estão 
ligadas a planos de contingência predeterminados, atores e instrumentos de 
financiamento que são usados para reduzir o número de casos humanitários na janela 
crítica entre uma previsão e um evento climático extremo. Este mecanismo está 
mudando a forma como o sistema humanitário responde aos desastres relacionados 
ao clima: ele complementa a prontidão existente dos atores humanitários para 
responder às necessidades humanitárias com um sistema de antecipação para reduzir 
a escala dessas necessidades antes que elas se materializem. 

Esta publicação usa exemplos de países da América Latina, Ásia e África para 
demonstrar como o PMA implementou o FbF para o gerenciamento de riscos de 
enchentes e secas. Também explora a sustentabilidade e integração da Fbf com outras 
ferramentas de financiamento de risco de desastres. 

FONTE:https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000104963/download/ 

FONTE:https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-

0000063821/download/?_ga=2.267903438.1582607705.1558941818-1613948681.1525264650 

FONTE:https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-

0000040125/download/?_ga=2.267903438.1582607705.1558941818-1613948681.1525264650 

FONTE:https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-

0000103348/download/?_ga=2.237955648.1582607705.1558941818-1613948681.1525264650 

 

 

Sistema de energia e resiliência municipal na República 
Dominicana: aprendendo em tempo real após os 
furacões Irma e Maria 

À medida que os países em desenvolvimento trabalham para reduzir a pobreza, 
fortalecer o desenvolvimento econômico e desenvolver caminhos sustentáveis para o 
crescimento futuro, os impactos de eventos extremos podem produzir retrocessos 
devastadores. O trabalho para melhorar a capacidade dos centros urbanos de se 
preparar para esses eventos ainda está em sua infância, mas as autoridades 
desenvolveram uma estrutura conhecida como Avaliação de Resiliência Pós-Evento 
(PEAR) para promover esses esforços. Este artigo descreve como o PEAR foi aplicado 
no município de Las Terrenas, República Dominicana, em setembro de 2017, com a 
previsão de furacões Irma e Maria. 

O documento destaca os resultados da avaliação do PEAR, com ênfase nas 
vulnerabilidades do sistema de distribuição de energia do município como parte de um 



exame mais amplo que pesquisou a resiliência de uma gama de infraestrutura e 
serviços do município. O artigo descreve o: 

1. impactos das tempestades nos serviços de energia para a comunidade afetada 
2. medidas tomadas pela concessionária de energia, pelo município e por outras 

entidades para se preparar, responder e se recuperar de interrupções no 
serviço 

3. lições aprendidas sobre estratégias para aumentar a resiliência dos serviços de 
energia a eventos climáticos 

O documento conclui que estratégias são necessárias tanto para tornar tempestades e 
inundações futuras menos danosas quando ocorrerem, como para melhorar a 
capacidade de Las Terrenas de se recuperar quando as tempestades acontecem. O 
esboço do Plano Municipal de Uso da Terra oferece uma oportunidade para aumentar 
a resiliência do município e de seus ativos. Isso também beneficiará o setor de energia, 
mas medidas adicionais para garantir a resiliência do sistema de energia serão 
necessárias para gerenciar melhor os riscos futuros de inundações e tempestades.  

FONTE:https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2019_USAID_RALI%2
0Series_PEAR.pdf 

 
 

 

Guia regional para escolas se prepararem para tsunamis 

O Guia Regional destina-se a fornecer orientações práticas às administrações escolares 
sobre como se preparar e responder a um risco de tsunami. Este guia é 
particularmente relevante para escolas em áreas propensas a tsunamis, embora 
muitos dos procedimentos sejam aplicáveis a áreas propensas a inundações ou mesmo 
a áreas com múltiplos riscos. Embora existam muitos manuais ou manuais de 
instrução, este guia é baseado em relatórios de agências técnicas especializadas, bem 
como em lições aprendidas e boas práticas que emergiram da experiência prática do 
projeto. 

O Guia Regional tem duas seções principais: 

1. Sete etapas dos exercícios de evacuação de tsunami nas escolas: baseiam-se no 
conhecimento técnico das agências internacionalmente reputadas com as quais 
o PNUD se associou para este projeto - o Centro Internacional de Informações 
sobre Tsunamis (ITIC), no Havaí; o Centro de Informações Sobre Tsunamis do 
Oceano Índico do IOCUNESCO (IOTIC), Indonésia; Universidade Tohoku, Japão e 
Instituto de Ciências da Indonésia (LIPI). Eles ilustram os passos mínimos para 
uma simulação eficaz de evacuação por tsunami. 



2. Preparação para tsunamis nas escolas: Ele destaca as medidas que as escolas 
precisam ter em vigor antes para poderem realizar uma evacuação efetiva 
durante um tsunami. Este guia também destaca a importância do contexto e 
que a preparação é um processo iterativo. 

Ao adaptar este guia às necessidades das escolas, as escolas podem melhorar sua 
preparação e aumentar a segurança de seus alunos e professores durante um evento 
de tsunami. 

FONTE:http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/climate-and-disaster-
resilience/regional-guide-for-schools-to-prepare-for-tsunamis.html 
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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. 
INSCRIÇÕES ABERTAS 

 
 

 

OMPI realiza oficina sobre propriedade intelectual para 
profissionais de comunicação 

O objetivo da oficina é fornecer embasamento aos profissionais que trabalham com 

comunicação social para proporcionar um melhor entendimento sobre o tema da propriedade 

intelectual. Foto: Pexels/rawpixel.com (CC) 

A Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) recebe até 27 de junho inscrições 

para oficina sobre propriedade intelectual para profissionais de Comunicação Social, que será 

realizada na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte (MG), em 4 de 

julho. 

O objetivo da oficina, promovida por UFMG, Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) 

e OMPI, é fornecer embasamento aos profissionais que trabalham com comunicação social 

para proporcionar um melhor entendimento sobre o tema e sua importância no processo de 

inovação tecnológica e desenvolvimento. 

Serviço 



Local: Universidade Federal de Minas Gerais – Campus Pampulha – Auditório A102 – CAD2 – 

Belo Horizonte – MG. 

Pré-requisito: Formação e/ou atuação comprovada em Comunicação Social. 

Carga Horária: 8 horas 

Horário: 9h às 18h 

Taxa de inscrição: Gratuito 

Vagas: 40 

Período de inscrição: Até 27 de junho de 2019 ou até que todas as vagas tenham sido 

preenchidas. 

FONTE:http://epesquisa.inpi.gov.br/index.php/145261/lang-pt-BR 

 

 

 
 
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 

                    

 

 


