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Encontro sobre Resiliência das Infraestruturas Criticas 
em Campinas 
A Defesa Civil de Campinas realizou na segunda-feira, 4 de junho, encontro para abordar  
a microexplosão que atingiu a cidade, neste mesmo dia, há dois anos. O evento é para 
trocar experiências sobre as ações desempenhadas pelos órgãos que participaram do 
fenômeno ocorrido, contribuindo para que eles reforcem a sua capacidade de 
permanecer em funcionamento em situações de desastres. 

Objetivo: Discutir a implementação do Marco de Sendai para a Redução do Risco de 
Desastres 2015-2030, em especial a criação de um grupo de Trabalho para  discutir a 
Prioridade 2 que estabelece o fortalecimento da governança do risco de desastres para 
gerenciar o risco de desastres. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Progresso na tomada de ação sustentável e resiliente das 
cidades 
A Ação Tornando Cidades Sustentáveis e Resilientes é uma iniciativa conjunta da 
UNISDR, UN-Habitat e Comissão Européia com o objetivo de melhorar a compreensão 
e a capacidade de abordar riscos de desastres e construir resiliência em nível local, 
inclusive em cidades propensas a crises. 
 
A Ação está ajudando a tornar a vida mais segura em 25 cidades, com uma população 
coletiva de 55 milhões, através da capacitação de governos locais para lidar com a 
redução e resiliência do risco de desastres. As cidades beneficiárias enfrentam uma 
série de perigos, desde enchentes e secas a mudanças demográficas e obstáculos 
institucionais. Os governos locais estão na linha de frente lidando com choques e 
tensões nas cidades. Eles reúnem atores-chave, conhecem o contexto local e são 
catalisadores da ação transformacional. 
 
Até o momento, a Ação formou 70 funcionários municipais, pontos focais e parceiros 
que estão liderando os esforços de resgate e resiliência em suas cidades por meio de 
workshops, coleta de dados, engajamento de partes interessadas e outras atividades. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/58509_58509makingcitiessustainableandresi.pdf 

 

Agentes Comunitários de Saúde passam por capacitação 
da Defesa Civil 

A primeira turma de agentes comunitários de Saúde a passar pela capacitação da 

Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá com foco na Gestão do Risco de 

Desastres se reuniu no espaço Plaza PET, no Parque Nanci, no início da tarde desta 

segunda-feira (04/06). Ao todo, 160 alunos distribuídos por distritos receberão 

instruções sobre a atuação da pasta e sobre o preenchimento de formulários que irão 

agregar informações ao Plano de Contingência do município. 

De acordo com o coordenador técnico de Proteção e Defesa Civil, major Wellington 

Silva, após a última capacitação os agentes receberão o material que será incorporado 

ao dia a dia deles. “A ideia é conseguir um levantamento da quantidade de pessoas e 



suas características dentro das suas respectivas áreas de risco para realizar um estudo 

de demanda. Na possibilidade de um evento adverso nessas regiões, teremos essa 

demanda antecipada e conseguiremos atender efetivamente a possível problemática 

que venha a acontecer”, explicou o major. 

Para a secretária de Saúde, Simone Costa, o Plano de Contingência vai ajudar a minimizar 

riscos e ajudar na rede de urgência em situações adversas. “É muito importante 

estarmos fazendo essa integração, não só para prevenção, mas para a conscientização. 

Os agentes comunitários são a nossa ponta, eles vão em cada residência e sabem do 

histórico de cada pessoa, desta forma podem colaborar na identificação de alguma área 

em situação de risco ambiental ou estrutural”, disse Simone. 

A aluna Alessandra Guedes, que atua na área de acolhimento da Secretaria de Saúde, 

falou sobre a importância da instrução. “No ano passado eu participei das campanhas 

de vacinação contra a febre amarela e percebi o quanto é importante a atuação da 

Defesa Civil. Quando fomos fazer busca ativa para encontrar as pessoas que precisavam 

ser vacinadas, passamos a entender um pouco o trabalho deles. Agora estamos 

ganhando embasamento para ajudar as pessoas e ao mesmo tempo ter um suporte”, 

finalizou. 

FONTE:https://www.marica.rj.gov.br/2018/06/05/agentes-comunitarios-de-saude-passam-por-

capacitacao-da-defesa-civil/ 

 

Projetos de construção de resiliência (sempre) devem 
ser socialmente aceitáveis? 
É imperativo que os projetos humanitários e de desenvolvimento sejam sensíveis e 
respeitem as normas sociais nos contextos onde elas são implementadas. Deveria ser 
este o caso sistematicamente, no entanto, quando as práticas culturais são prejudiciais 
e podem minar os resultados da resiliência? Como as agências de ajuda lidam com seus 
objetivos para apoiar as pessoas afetadas pela crise sem contradizer os valores locais? 
As intervenções podem levar a impactos positivos sem interferir em questões sociais e 
políticas? 
 



Este artigo baseia-se na literatura de desenvolvimento, nas diretrizes humanitárias e no 
aprendizado de programas de desenvolvimento em todo o mundo. Também integra as 
perspectivas de 19 pesquisadores e profissionais que trabalham em setores que vão 
desde respostas nutricionais de emergência a esquemas de irrigação, construção da paz 
e adaptação às mudanças climáticas, com o objetivo comum de aumentar a resiliência 
das pessoas afetadas por crises. Esses "pensadores contribuintes" tiveram a mesma 
pergunta: os programas de fortalecimento da resiliência devem sempre ser socialmente 
aceitáveis? Sua entrada é tecida durante toda a análise, a fim de obter insights sobre as 
experiências vividas das pessoas de (tentar) construir a resiliência. 

FONTE:https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12207.pdf 

 

O que não pode ser medido ainda deve ser gerenciado 
Há uma demanda crescente para demonstrar os "resultados" das atividades de 
desenvolvimento e redução da pobreza, e essa demanda é particularmente premente 
para projetos relacionados ao conceito de "resiliência". Este documento procura 
sinalizar os riscos de depender excessivamente de indicadores quantificados imperfeitos 
para medir o progresso e priorizar investimentos futuros para a construção de 
resiliência. Particularmente importante é o problema de como confiar em um indicador 
de resiliência universal / quantificado - e sua incapacidade de medir o que queremos – 
pode.levar.a.incentivos.perversos. 
 
O artigo extrai lições de vários setores, tipicamente fora do campo da construção de 
resiliência, e guia o leitor através de vários "experimentos mentais" para identificar as 
características desejadas que os profissionais de desenvolvimento gostariam que os 
projetos demonstrassem. Conclui com recomendações para buscar três abordagens 
complementares para se proteger contra o risco de um único indicador de resiliência 
(imperfeito): uma abordagem baseada em processo para garantir que a qualidade do 
portfólio e os resultados apropriados sejam produzidos, monitorados e reportados; uma 
abordagem baseada em insumos para rastrear mudanças no portfólio em direção a mais 
ação sobre resiliência; e um indicador de nível nacional para acompanhar o progresso 
dos países ao longo do tempo. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/211841526474954836/pdf/126265-WP-PUBLIC-
P155632-What-cannot-be-measured-still-must-be-managed-final.pdf 

 

 



Série de realçadores de resiliência urbana: igualdade de 
gênero 
Os Resilience Enhancers isolam os temas transversais que sustentam a metodologia de 
construção de resiliência da UN-Habitat em uma ferramenta de defesa e treinamento. 
Este fornece uma compreensão da relação entre gênero e resiliência, e pode ser usado 
para iniciar discussões, obter um instantâneo da cidade com foco no gênero e contrapor 
as ferramentas e metodologias existentes para construir resiliência. 
 
Gênero, em oposição ao sexo, é uma identidade social. O termo gênero não é 
intercambiável com o termo mulheres. Em vez disso, preocupa-se com a relação entre 
homens e mulheres e chama a atenção para a distribuição de poder e igualdade 
associados à identidade de gênero. Simplificando, a forma como os indivíduos se 
identificam no espectro de gênero tipicamente tem consequências para sua posição e 
poder.na.sociedade. 
 
O UN-Habitat está comprometido em alcançar a igualdade de gênero no 
desenvolvimento de assentamentos humanos. Mulheres e homens, meninas e meninos 
vivenciam a urbanização e as cidades de maneira diferente e se beneficiam de maneira 
diferente das oportunidades disponíveis. Atualmente, a rápida urbanização está 
desafiando os governos nacionais e locais em seu papel de desenvolver cidades 
compactas, inclusivas, conectadas e integradas. Nesse processo de urbanização 
acelerada, o fracasso em integrar plenamente a igualdade de gênero ao planejamento 
urbano, à legislação e ao desenvolvimento econômico está dificultando a inclusão das 
cidades e impedindo a plena integração de mulheres e meninas na vida econômica, 
social, política e cultural das cidades. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/58507_58507genderbooklet19.04small.pdf 

 

Brasil perde R$10,5 bilhões em desperdício de água na 
distribuição, revela Pacto Global  

No setor de saneamento básico, o desperdício de água na distribuição causou a perda 

no faturamento de cerca de 10,5 bilhões de reais em 2016. Volume de água doce jogado 

fora equivale a 7 mil piscinas olímpicas por dia. É o que revela um estudo encomendado 

pelo movimento Menos Perda, Mais Água, da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. 

Realizada pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com a GO Associados, pesquisa será 



apresentada amanhã (7), na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), 

para a Semana Mundial do Meio Ambiente. 

O relatório aponta ainda que, em 2016, o Brasil desperdiçou 38% da água potável, o 

maior número em relação aos quatro anos anteriores. Os números são ainda mais 

preocupantes quando comparados com o investimento total realizado pelo setor de 

saneamento: as perdas no faturamento representaram 92% do investimento total de 

11,5 bilhões de reais. 

O cálculo foi feito com base na metodologia da International Water Association (IWA), 

que classifica as perdas em duas categorias: reais e aparentes. 

As perdas reais equivalem ao volume de água perdido durante as diferentes etapas do 

processo – captação na natureza, tratamento, armazenamento e distribuição – antes de 

chegar ao consumidor final. Já as perdas aparentes, também denominadas perdas 

comerciais, correspondem aos volumes de água consumidos mas não autorizados nem 

faturados – decorrentes de fraudes, ligações clandestinas ou mesmo por falhas no 

cadastro comercial e erros na medição dos hidrômetros. 

Uma comparação dos recordes no percentual anual de perdas de água mostra que o 

Brasil ocupa a 8ª posição no ranking internacional de países. Classificação foi elaborada 

pela IBNET e utilizou dados de 2012 a 2016. 

Situação nas 100 maiores cidades 

Entre os cem maiores municípios brasileiros, responsáveis por abrigar cerca de 40% da 

população do país, o percentual de perdas de água na distribuição é de 39%. Apenas 

20% das cidades têm perdas inferiores a 30%. Apenas Palmas (TO) tem o Índice de Perda 

na Distribuição (IPD) inferior a 15%. 

Quando avaliado o Índice de Perda no Faturamento (IPF), 70% das cem cidades têm 

perdas superiores a 30% e apenas dez municípios apresentam índices iguais ou menores 

a 15%. 



Entre os destaques positivos, Limeira (SP) e Santos (SP) possuem indicadores de perdas 

na distribuição e no faturamento inferiores a 20%. As taxas de ambas as cidades também 

tiveram poucas variações. 

Eficiência no saneamento 

Numa projeção de três cenários para a redução nas perdas de água, o estudo definiu 

para 2033 quedas da média nacional de desperdício para 15% (cenário otimista), 20% 

(base) e 25% (conservador). De acordo com o levantamento, caso o índice de perdas de 

água diminua para 20%, é calculado um ganho bruto de 59,2 bilhões de reais até 2033. 

Para alcançar estas metas, o estudo do movimento Menos Perda, Mais Água traz um 

conjunto de estratégias e recomendações. Confira abaixo: 

 Criar contratos com incentivos e foco na redução de perdas, como contratos de 

performance, parcerias público-privadas e parcerias público-público; 

 Direcionar maior financiamento para ações dessa natureza. Há uma 

necessidade de aumentar o financiamento para programas de redução de 

perdas no âmbito federal; 

 Gerenciar o controle de perdas: implementação de planos de gestão de perdas 

baseados no conhecimento do sistema, indicadores de desempenho e metas 

preestabelecidas; 

 Entender as dificuldades para a setorização dos sistemas de abastecimento, 

acompanhado de um plano de médio e longo prazo com ações para o 

controle; 

 Aumentar o índice de hidrometração dos diversos sistemas e utilizar 

hidrômetros de maior precisão; 

 Melhorar a macromedição nos sistemas de abastecimento de água para 

permitir uma melhor aferição dos indicadores de perdas; 

 Criar e monitorar programas de redução de perdas sociais com a participação 

dos atores envolvidos; 

Replicar experiências exitosas de operadores públicos e privados nas regiões mais 
deficitárias, especialmente as regiões Norte e Nordeste, onde se situam os maiores 
desafios. 



FONTE:http://pactoglobal.org.br/desperdicio-de-agua-no-saneamento-basico-causa-prejuizo-de-r-
105-bilhoes-ao-ano/ 

 

Investimento em saúde mental cresce em ritmo 
insuficiente, denuncia OMS  

Ao longo da vida, uma em cada dez pessoas precisará de cuidados de saúde mental. Mas 

se depender do atual ritmo de investimento no setor, muitos desses indivíduos não 

terão acesso aos serviços e profissionais de que precisam. É o que revela o novo Atlas 

de Saúde Mental 2017 da Organização Mundial da Saúde (OMS). Publicação defende 

criação de clínicas baseadas nas comunidades para universalizar atendimento. 

Em países de renda média e baixa, os gastos governamentais com saúde mental são 

inferiores a 1 dólar per capita. Em nações pobres, o número de trabalhadores na área é 

considerado insuficiente: dois profissionais por cada 100 mil habitantes. Em nações de 

renda alta, o indicador chega a mais de 70 por 100 mil habitantes, e os investimentos 

são da ordem de mais de 80 dólares per capita. 

Mais de dois terços dos países, de um total de 117 que responderam à pesquisa, 

informaram que os cuidados e o tratamento de pessoas com transtornos mentais graves 

não estão incluídos nos planos nacionais de seguros de saúde ou de reembolso. 

“Ninguém deveria estar perdendo cuidados de saúde mental por causa de seu custo”, 

afirmou o diretor do Departamento de Saúde Mental e Abuso de Substâncias da agência 

da ONU, Shekhar Saxena. 

“É por isso que o esforço da OMS para a cobertura universal de saúde é tão importante: 

garantir que todos, em qualquer lugar, tenham acesso aos cuidados dos quais 

necessitam, incluindo em relação à saúde mental.” 

O Atlas de Saúde Mental é publicado desde 2000, quando uma primeira avaliação em 

nível global mapeou os investimentos dos países neste segmento da saúde. Atualmente, 

os dados compilados pelo relatório auxiliam a OMS a monitorar os avanços dos Estados-

membros no cumprimento do Plano de Ação Integral de Saúde Mental 2013-2020. 



As metas do organismo da ONU preveem que a cobertura dos serviços de saúde mental 

seja ampliada em 20% até 2020. Desde a edição anterior do atlas, publicada em 2014, 

até a atual, não há dados sobre avanços na expansão do atendimento. 

A estratégia também estipula que pelo menos 80% dos países atualizem ou 

desenvolvam políticas e planos de saúde mental baseados em instrumentos de direitos 

humanos internacionais e regionais. No caso das leis sobre saúde mental, a 

percentagem esperada para 2020 é de 50%. Outro objetivo é que 80% dos países 

tenham pelo menos dois programas nacionais de saúde mental, que sejam funcionais e 

multissetoriais, voltados para promoção e prevenção. 

O plano de ação visa garantir ainda que 80% dos países passarão a coletar e divulgar, a 

cada dois anos, uma lista de indicadores de saúde mental. De acordo com o atlas 2017, 

somente 37% dos Estados-membros da OMS recolhem dados específicos sobre o tema 

pelo menos no setor público. 

“Esta última edição nos fornece mais evidências de que o aumento de recursos para a 

saúde mental não está acontecendo com rapidez suficiente. Nós sabemos o que 

funciona. A falta de investimento em saúde mental como uma questão de urgência terá 

custos de saúde, sociais e econômicos em uma escala que raramente vimos antes”, 

acrescentou Saxena. 

De acordo com a OMS, cada dólar investido na expansão do tratamento de transtornos 

mentais comuns — como depressão e ansiedade — resulta em um retorno de 4 dólares 

em melhores condições de saúde e capacidade de trabalho. 

Uma análise calculou os custos de tratamento e os resultados de saúde em 36 países de 

baixa, média e alta renda para um período de 15 anos — entre 2016 e 2030. A pesquisa 

mostrou que baixos níveis de reconhecimento e acesso a cuidados para depressão e 

ansiedade provocam uma perda econômica global de 1 trilhão de dólares por ano. 

Do hospital psiquiátrico para serviços em comunidades e residências 

Menos da metade dos 139 países que instituíram políticas e planos para a saúde mental 

estão alinhados com as convenções de direitos humanos que enfatizam a importância 

da transição da instituição psiquiátrica para serviços baseados na comunidade. Marcos 



internacionais e regionais também defendem a participação das pessoas com 

transtornos mentais nas decisões sobre sua vida. 

A taxa global de leitos em hospitais psiquiátricos é seis vezes maior (11,3 por cada 100 

mil habitantes) do que o número de leitos nas enfermarias psiquiátricas de hospitais 

gerais. 

Suicídio 

Outra meta do plano de ação da OMS é reduzir em 10% a taxa de suicídio. A agência da 

ONU estima que cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. De acordo 

com a nova publicação, em cada 100 mil habitantes no mundo, 10,5 vão a óbito por 

suicídio. 

Apesar de um ligeiro aumento no número de países que têm uma estratégia nacional de 

prevenção, na comparação com o atlas 2014, apenas um terço dos países de média e 

renda relatou ter implementado esses programas. Entre as nações de renda baixa e 

baixa-média, apenas 10% possuem inciativas de prevenção. 

Acesse o Atlas de Saúde Mental 2017. 
FONTE:http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272735/9789241514019-eng.pdf?ua=1 

FONTE:http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pdf;jsessionid=
969194111D8FD01B35F9CF22BC0C61D8?sequence=1 

 

Associação de comunicação empresarial assume 
secretaria da Rede Brasil do Pacto Global  

Nova signatária do Pacto Global do ONU, a Associação Brasileira de Comunicação 

Empresarial (ABERJE) assumiu recentemente a secretaria executiva da Comissão de 

Engajamento e Comunicação (CEC) da Rede Brasil do Pacto Global. O grupo de trabalho 

discute estratégias de comunicação para intensificar o engajamento das empresas com 

os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 



A ABERJE, que trabalha há 50 anos com objetivo de ampliar a discussão e promoção da 

comunicação corporativa e organizacional em uma perspectiva global, é responsável por 

gerir as principais ações da comissão. 

“Assumir a secretaria executiva de comunicação da CEC é um grande privilégio, afinal, 

falamos de duas grandes forças em diálogo: as discussões na seara da comunicação e os 

desafios contemporâneos relacionados à sustentabilidade e valor compartilhado”, disse 

a consultora em comunicação e sustentabilidade da organização, Natalia Tamura. 

O secretário-executivo da Rede Brasil do Pacto Global, Carlo Pereira, ressaltou a 

importância de ter uma organização como a ABERJE no comando da comissão. Segundo 

ele, a parceria do Pacto Global da ONU com a ABERJE traz uma força ainda maior à 

Comissão de Engajamento e Comunicação. “Empresas e organizações integrantes 

poderão contar com o olhar de uma instituição que há 50 anos vem promovendo a 

comunicação corporativa como área estratégica do negócio”, disse. 

A Comissão de Engajamento e Comunicação (CEC) é formada por comunicadores e 

profissionais de sustentabilidade que atuam nas diferentes frentes de engajamento e 

comunicação das empresas e organizações signatárias. 

Os principais objetivos são o engajamento e sensibilização dos setores de comunicação 
das organizações, a disseminação dos Dez Princípios e dos ODS para seus stakeholders 
e a criação de conteúdos compartilhados, bem como a definição coletiva de estratégias 
de comunicação para apoio das diretrizes de atuação da Rede Brasil. 

FONTE:http://pactoglobal.org.br/aberje-assume-secretaria-executiva-da-comissao-de-engajamento-
e-comunicacao-da-rede-brasil-do-pacto-global/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

           

 


