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Coordenadoria Estadual de Defesa Civil participa do ll 
Encontro de CPDC – Grandes Metrópoles 

                                     

 Na manhã desta sexta-feira, 04 de maio, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de 
São Paulo, participa do ll Encontro de Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa 
Civil (Cpdc), promovido pela Defesa Civil de Guarulhos. O evento que está sendo 
realizado no Monreale Hotel, centro de Guarulhos, tem sua finalização prevista para ás 
13h de hoje.   
Além da Defesa Civil de Guarulhos e São Paulo, o evento reúne Coordenadorias de 
outros municípios, tais como as Coordenadorias Municipais de Campinas, Santos, 
Curitiba e Belo Horizonte.  O objetivo do encontro é promover o intercambio entre 
estes municípios, compartilhando suas experiências e desafios comuns em ações de 
Proteção, Defesa Civil e Cidades Resilientes. 



Para que este “know how” aconteça, a programação do evento foi montada de forma 
que alguns dos representantes façam uso da palavra. Dentre eles, o representante da 
Cedec/SP, Major PM Marco Antônio Basso, diretor da Divisão de Planejamento, 
Legislação e Ensino. 

 

 

FONTE:http://www.defesacivil.sp.gov.br/?p=4435 

 

UE lança instrumento para promover desenvolvimento 
sustentável na América Latina 

A União Europeia (UE), com o apoio da Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e de seu centro de desenvolvimento, assim como 
da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), divulgou na quarta-
feira (2) em Buenos Aires uma nova ferramenta que busca promover o 
desenvolvimento sustentável na região à medida que os países fazem a transição para 
níveis de renda mais elevados. 

O instrumento regional, que prestará seu apoio no desenho e implementação de 
políticas públicas para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
foi apresentado por Stefano Manservisi, diretor-geral de Cooperação Internacional e 
Desenvolvimento da UE; Mario Pezzini, diretor do Centro de Desenvolvimento da 
OCDE; e Mario Cimoli, secretário-adjunto interino da CEPAL. 



O conceito de “desenvolvimento em transição” tem especial importância na América 
Latina e no Caribe, onde a maioria dos países estão alcançando maiores níveis de 
renda, mas continuam enfrentando desafios estruturais. Esses desafios estão 
relacionados, entre outras coisas, com as desigualdades, as diferenças regionais, a 
mobilização de recursos internos e a fragilidade dos marcos sociais, assim como com 
as escassas capacidades de inovação e baixos níveis de diversificação de suas 
economias. 

Nesse processo de transição, enquanto os países se esforçam para fazer frente às 
vulnerabilidades internas, enfrentam um novo panorama repleto de riscos de alcance 
global, que tornam necessário dar respostas coordenadas de âmbito regional e 
internacional. 

Por meio desse instrumento, a UE reforçará sua colaboração com países associados na 
América Latina e no Caribe, assim como com as organizações multilaterais, para 
adaptar e prestar um apoio adequado. O instrumento avaliará a forma com a qual as 
transições para maiores níveis de renda podem ser favorecidas por uma melhora nas 
capacidades estratégicas e normativas para cumprir a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável. O instrumento colocará em prática iniciativas 
experimentais adaptadas para dar novas respostas às necessidades e desafios em 
constante mudança. 

A UE alocou ao instrumento um montante inicial de 9,5 milhões de euros. 

FONTE:https://www.cepal.org/es/noticias/la-union-europea-pone-marcha-instrumento-regional-

desarrollo-transicion 

 

Pecuária e indústria química trazem riscos de 
contaminação dos solos, alerta FAO 

Até 2030, a produção de químicos deverá crescer 3,4% ao ano. A expansão do setor 
preocupa a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), 
que alertou nesta semana para a contaminação dos solos causada por diferentes 
atividades humanas. Em 2015, a indústria química da Europa produziu 319 milhões de 
toneladas de compostos. Desse volume, 117 milhões eram consideradas perigosas 
para o meio ambiente. 

As estimativas são de um novo relatório da FAO, divulgado na quarta-feira (2), em 
Roma, durante simpósio global sobre o tema. Levantamento defende gestão adequada 
de agrotóxicos, lixo e esgoto, a fim de combater uma ameaça de dimensões globais. 

Na Austrália, existem 80 mil localidades cujo solo foi contaminado. A China considera 
que 16% de suas terras e 19% dos solos usados na produção agrícola estão poluídos. 
No Espaço Econômico Europeu e nos Bálcãs Ocidentais, existem 3 milhões de locais 



contaminados. Nos Estados Unidos, 1,3 mil regiões estão na lista de prioridades 
nacionais Superfund, em que o governo inclui áreas com elevado índice de poluição. 

“A contaminação dos solos afetada a comida que comemos, a água que bebemos, o ar 
que respiramos e a saúde de nossos ecossistemas”, afirmou a diretora-geral-adjunta 
da FAO, Maria Helena Semedo, durante a abertura do simpósio. “O potencial dos solos 
para enfrentar a contaminação é limitado e, por isso, a prevenção da contaminação 
dos solos deveria ser uma prioridade em todo o mundo.” 

Até 2025, o volume de resíduos sólidos gerados em centros urbanos deverá chegar a 
2,2 bilhões de toneladas anuais em todo o mundo. O número representa um aumento 
de quase 1 bilhão de toneladas na comparação com a quantidade calculada em 2012. 

Segundo a agência da ONU, alguns países de renda média e baixa viram o uso de 
pesticidas crescer consideravelmente ao longo da última década. É o caso de 
Bangladesh, onde a aplicação desses compostos na agricultura aumentou quatro 
vezes. Em Ruanda e Etiópia, o consumo cresceu seis vezes. No Sudão, dez. 

Outro problema é o descarte de esterco da pecuária, cuja produção em nível global 
cresceu 66% entre 1961 e 2016, passando de 73 milhões para 124 milhões de 
toneladas. O volume de estrume aplicado aos solos aumentou de 18 milhões de 
toneladas para 28 milhões. No mesmo período, o acumulado de esterco que é deixado 
nas pastagens chegou a 86 milhões de toneladas, número que indica um aumento de 
38 milhões de toneladas. 

A FAO lembra que as fezes dos animais de criação podem conter altas quantidades de 
metais pesados, bem como agentes patogênicos e antibióticos. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/pecuaria-e-industria-quimica-trazem-riscos-de-contaminacao-dos-

solos-alerta-

fao/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+Bra

sil%29 

 

Padrões Mínimos para Educação em Situações de 
Emergência - Manual do Educador 
 

Este módulo de treinamento chamado "Padrões Mínimos para a Educação em Situação 

de Emergência, Crises Crônicas e Reconstrução" faz parte do Manual do Educador 

desenvolvido pelo projeto "Proteção das crianças e famílias afetadas pela seca no 

Paraguai" para salvar As Crianças e Crianças Globais implementam com o apoio do 

Gabinete de Ajuda Humanitária da Comissão Europeia (ECHO). 



Este módulo de treinamento foi desenvolvido com o objetivo de conscientizar e treinar 

o pessoal de estabelecimentos de ensino e órgãos públicos municipais, departamentais 

e nacionais sobre o importante papel que a educação desempenha durante 

emergências. 

Requisitos Mínimos para a Educação em Situação de Emergência, Crises Crônicas e 

Reconstrução iniciativa promovida pela Rede Internacional para l Educação em 

Situação de Emergência (INEE por sua sigla em Inglês), que faz parte da Save the 

Children, tem servido como base para o desenvolvimento de Módulo atual. 

FONTE:http://www.globalinfancia.org.py/wp-

content/uploads/2012/08/manualdeleducador1.pdf?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=e

c5c1c869a-SLC+Update+2017-10&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-ec5c1c869a-

25743853 

 

 

Peru: Escolas testam planos de contingência em 

simulação nacional 

 Mais de 94.000 escolas públicas e privadas do país participaram do First National 

Mock School, realizada em 20 de abril, que foi organizado pelo Ministério da Educação 

(MOE), a fim de que essas instituições para testar seus planos de contingência antes de 

um terremoto de grande intensidade. 

 Depois de supervisionar a broca na escola Antenor Orrego Espinoza de San Juan de 

Lurigancho, onde estudam 2.487 alunos, Jessica Reategui, secretário-geral da MINEDU, 

observou que esses testes para identificar os pontos fracos nos planos para cada 

escola diretores Ç Ã pode fazer as melhorias necessárias. 

 O funcionário disse que, neste primeiro exercício que envolve 8 milhões 728 mil 

alunos e 558 mil professores em todo o país e exortou as escolas e os pais para estar 

ciente das advertências e orientações fornecidas pelos professores em ações 

preventivas e de resposta quando ocorre um verdadeiro terremoto ou outro 

fenômeno natural. 

FONTE:http://www.minedu.gob.pe/n/noticia.php?id=46427&utm_source=INEE+email+lists&utm_ca

mpaign=ec5c1c869a-SLC+Update+2017-10&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-

ec5c1c869a-25743853 



 

Um guia para dinheiro para programação de trabalho 

A Church World Service (CWS) trabalhou com comunidades nos condados de Tana 
River, Baringo e West Pokot, no Quênia, para implementar projetos de Cash for Work 
(CfW) em resposta à emergência da seca de 2017. Este guia documenta as melhores 
práticas e lições aprendidas para orientar e fornecer facilitadores de campo, bem 
como outros atores interessados no setor de desenvolvimento e ajuda humanitária, 
com idéias para projetar estratégias e ações apropriadas para a programação do 
CfW. As ferramentas sugeridas para uso durante a implementação de um programa 
CfW foram fornecidas como anexos.  

Com a sucessão sem precedentes de eventos climáticos extremos, como a seca, que 
causou uma imensa perturbação econômica e uma significativa miséria humana, a 
CWS e seus parceiros no fórum ACT Alliance-Kenya tornaram possível empregar 
abordagens baseadas em dinheiro para responder à situação da seca no Quênia. Por 
meio de transferências de dinheiro via celular, as famílias-alvo dos condados de 
Baringo, Tana River e West Pokot podiam receber dinheiro para o trabalho de cada dia, 
e esse dinheiro ajudava a comprar alimentos e outros suprimentos essenciais 
necessários para atravessar o período da seca. 

FONTE:https://cwsglobal.org/wp-content/uploads/2018/04/Final-

CfM_Programme_Booklet_Edited_Final.pdf 

 

Avaliação de sobreviver e prosperar: Relatório final para 
a Autoridade de Incêndio no País 

O programa piloto Sobreviver e Prosperar é um programa intensivo de dois anos de 
educação sobre incêndios florestais para alunos do ensino fundamental na 5ª e 6ª 
série da Austrália. É entregue através de uma parceria baseada na comunidade entre 
as brigadas locais da CFA e as escolas primárias locais. Até o momento, o programa foi 
entregue nas localidades de Anglesea e Strathewen. Em Anglesea, a parceria entre 
Anglesea CFA e Anglesea Primary School foi estabelecida em 2013 e o programa está 
funcionando há quatro anos. Em Strathewen, a parceria entre a Escola Primária 
Strathewen e o Corpo de Bombeiros de Arthurs Creek foi estabelecida em 2016 e o 
programa está em funcionamento há 18 meses. 

O objetivo desta avaliação foi examinar os resultados intermediários e de curto prazo 
do programa em Anglesea e Strathewen e identificar os principais mecanismos e 



processos que contribuíram para esses resultados. Ao identificar os mecanismos e 
processos que contribuíram para os resultados do programa, a avaliação também 
procura identificar quais aspectos do programa geraram os resultados mais valiosos 
para os recursos investidos. Um objetivo adicional da avaliação foi examinar os 
principais fatores que influenciam a sustentabilidade contínua do programa em 
Anglesea e Strathewen e identificar um possível caminho para a implementação 
escalonada. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/58035?&a=email&utm_source=pw_email 

 

Cinco ações para gerenciamento de risco de desastres 
inclusivo de pessoas com deficiência 

Um levantamento recente da literatura e da experiência identificou cinco ações 
amplas que as instituições de desenvolvimento e os governos, assim como seus 
parceiros e partes interessadas, podem adotar para melhorar o gerenciamento do 
risco de desastres que inclui a deficiência. Essas cinco ações são: 

• Incluir pessoas com deficiência como interessados valiosos nas atividades de 
gerenciamento de risco de desastres 

• Ajudar a remover barreiras à plena participação de pessoas com deficiência 
• Aumentar a conscientização entre os governos e seus parceiros sobre as 

necessidades de segurança e proteção de pessoas com deficiência 
• Coletar dados desagregados por deficiência 
• Garantir que novas construções, reabilitação e reconstrução sejam acessíveis a 

pessoas com deficiência 

FONTE:https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/GFDRR%20Disability%20inclusion%20in

%20DRM%20Brief_FO.pdf 

 

Guia de Boas Práticas: inclusão de pessoas idosas e 
pessoas com deficiência na política e prática humanitária 

Lições Aprendidas do Programa ADCAP 

Este guia compartilha boas práticas e desafios que surgiram através da experiência dos 
parceiros de implementação do Programa de Capacitação para a Idade e Deficiência 
(ADCAP), na inclusão de pessoas idosas e pessoas com deficiência dentro de suas 
políticas e práticas humanitárias. Todas as organizações principais e especializadas 



engajadas em respostas humanitárias podem aprender e se beneficiar dessa 
experiência. Este guia complementa os “Padrões de inclusão humanitária para pessoas 
idosas e pessoas com deficiência” (ver Apêndice 4), documentando práticas que 
ajudarão as organizações humanitárias a incluir sistematicamente pessoas idosas e 
pessoas com deficiência.  

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/57833 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 


