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II Encontro sobre Resiliência das Infraestruturas Críticas  
Aconteceu em Campinas no último dia 05 de junho de 2019. 
Objetivo: Aprimorar o conhecimento sobre as ações desempenhadas no evento de 
microexplosão/tornado, ocorrido em Campinas, no dia de 05 de junho de 2016.  
O Encontro procura reunir um conjunto de experiências e boas práticas no âmbito da 
Segurança Cibernética, contribuindo para que os órgãos reforcem a sua capacidade de 
permanecer em funcionamento em situação de desastre. 
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Há 3 anos, Campinas era devastada por microexplosão 

Fenômeno ocorreu de noite, pegou a cidade de surpresa e devastou casas, prédios e 
ruas por onde passou 

Era uma noite fria de junho, em 2016, quando uma forte chuva atingiu Campinas. Há 
três anos, na virada do dia 4 de junho para o dia 5 (um sábado e domingo), uma 
microexplosão pegou a cidade de surpresa e devastou casas, prédios e ruas por onde 
passou.  
 
A microexplosão deixou 100 mil pessoas sem energia elétrica naquela noite e pelo 
menos cem árvores caídas. Animais de famílias que moram em condomínios do distrito 
de Sousas, como o San Conrado morreram por causa da forte tempestade.  
 
Em outra casa do mesmo condomínio uma geladeira foi levada pelo forte vendaval e 
acabou dentro da casa de uma casa vizinha. Os ventos fortes e muitos raios assustaram 
moradores e causaram estragos por toda a cidade, mas com uma trajetória que 
começou no Taquaral e foi até Sousas, onde se concentrou.  
 
Na época, o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à 
Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) classificou o fenômeno 
climático como uma microexplosão.  
 
Diferente de um tornado, a corrente de ar despenca em linha reta, como um "corredor 



de vento", sem apresentar espiralidade (com o tornado), sobre uma determinada área, 
se espalhando e "varrendo" o que encontra pelo solo.  
 
Locais conhecidos de Campinas foram afetados. Além do San Conrado, área mais 
afetada, também foram atingidos o Colégio São José, a panificadora Bambini, o 
Educandário, e diversos estabelecimentos na região do Taquaral. O Galleria Shopping 
ficou fechado por 10 dias para que sua estrutura fosse reformada após a devastação.  
 
Naquele sábado, a Defesa Civil registrou de 74 mm de chuvas em apenas 45 minutos, 
inclusive com incidência de granizo. Não foi divulgado o número de feridos devido à 
tempestade.   
  
PALESTRA  
 
Depois de três anos, a cidade ainda discute a microexplosão. Nesta quarta-feira (5), 
ocorre o o II Encontro sobre Resiliência das Infraestruturas Críticas, em Campinas. O 
evento será das 9h às 12h, no Plenarinho da Câmara Municipal, e é aberto a gestores 
públicos, setor privado e a comunidade em geral. 
FONTE:https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/regiao/NOT,0,0,1427078,relembre++ha+3+an
os+campinas+era+devastada+por+microexplosao.aspx 

 

 

 

Do risco à resiliência: caminhos para o desenvolvimento 
sustentável 

Mami Mizutori, Representante Especial do Secretário-Geral da ONU para Redução de 
Risco de Desastres, escreveu esta perspectiva política global sobre a importância da RRD 
como uma ferramenta para construir e salvaguardar o desenvolvimento, bem-estar e 
prosperidade em um cenário de risco cada vez mais interconectado e complexo. Este 
ponto de vista explora o estado atual e sério do risco de desastre, ao mesmo tempo em 
que aborda os dividendos de resiliência dos investimentos em redução de risco. Mizutori 
escreve que os profissionais devem mudar sua mentalidade e olhar para as 
oportunidades que a construção de resiliência proporciona às partes interessadas. As 
ações de resiliência já estão delineadas no Marco de Sendai para Redução de Risco de 
Desastres, que unifica outras estruturas-chave, incluindo a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris. Várias partes interessadas, 

FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2590061719300110?token=A4EB0545AC54C0CC59
D0AB734B68D067437631C1DBE6B102A572DA49BBACDAA684870A0102575CA259F5CD74B00DD3BF 
 



 

Cinco razões pelas quais você deve se preocupar com a 
poluição do ar 

A poluição do ar está ao nosso redor. Dentro de casa, ao ar livre, nas cidades e no campo. 
Isso afeta a todos nós, quer percebamos ou não. Por muito tempo, tomamos o ar que 
respiramos por garantido. Havia ar, havia cheiros, havia vento frio, havia ar quente. 

Mas pesquisas recentes começaram a lançar luz sobre alguns aspectos bastante 
preocupantes sobre o que o ar que respiramos realmente contém, e como isso afeta 
nosso 
corpo. E quanto mais aprendemos, mais percebemos que essa fonte essencial de vida 
para o planeta precisa de sérios cuidados. Sem ar não pode haver vida, mas respirar ar 
poluído nos condena a uma vida de doença e morte prematura. 

Agora que sabemos como a poluição do ar nos prejudica, não há desculpa para não agir. 
Abaixo estão cinco grandes razões para reduzir e eliminar a poluição do ar de nossas 
vidas. 

Ar poluído está criando uma emergência de saúde 

Hoje não há dúvida de que a poluição do ar é uma emergência global de saúde pública. 
Ameaça todo mundo, desde bebês em gestação até crianças caminhando para a escola, 
até mulheres que cozinham em fogueiras. 

Na rua e dentro de casa, as fontes de poluição do ar podem ser muito diferentes, mas 
seus efeitos são igualmente mortais: asma, outras doenças respiratórias e doenças 
cardíacas estão entre os efeitos adversos à saúde conhecidos por serem causados por 
ar poluído. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada ano cerca de 7 milhões 
de mortes prematuras são atribuíveis à poluição do ar – um número impressionante de 
800 pessoas a cada hora ou 13 a cada minuto. No geral, a poluição do ar é responsável 
por mais mortes do que muitos outros fatores de risco, incluindo desnutrição, uso de 
álcool e inatividade física. 

Crianças estão sob risco maior 

Globalmente, 93% de todas as crianças respiram ar que contém concentrações mais 
elevadas de poluentes do que a OMS considera seguras para a saúde humana. Como 
resultado, 600 mil crianças morrem prematuramente a cada ano por causa da poluição 
do ar. Como se isso não bastasse, a exposição ao ar sujo também prejudica o 



desenvolvimento do cérebro, levando a deficiências cognitivas e motoras, enquanto ao 
mesmo tempo coloca as crianças em maior risco de doenças crônicas mais tarde na vida. 

A poluição do ar no ambiente doméstico é particularmente prejudicial para mulheres e 
crianças devido aos seus papéis tradicionais de gênero em muitas culturas. Cerca de 60% 
das mortes domésticas relacionadas à poluição do ar no mundo ocorrem entre mulheres 
e crianças, e mais da metade de todas as mortes por pneumonia em crianças menores 
de 5 anos pode ser atribuída à poluição do ar em ambientes fechados. 

Poluição e pobreza andam de mãos dadas 

A poluição do ar atinge o coração da justiça social e da desigualdade global, afetando 
desproporcionalmente os pobres. 

Nos lares, a poluição do ar vem principalmente de combustíveis e sistemas de 
aquecimento e cozimento de alta emissão. Combustíveis e tecnologias de cozimento e 
aquecimento limpos estão fora do alcance das famílias de baixa renda, de modo que 
alternativas poluidoras são a norma. 

Cerca de 3 bilhões de pessoas dependem da queima de combustíveis sólidos ou 
querosene para atender às necessidades domésticas de energia, e 3,8 milhões delas 
morrerão a cada ano devido à exposição a esses poluentes. A falta de consciência dos 
riscos associados à respiração do ar poluído também contribui para o problema, bem 
como o custo e a dificuldade de acesso à saúde. 

Cidades superlotadas e subúrbios com muito tráfego de veículos são pontos 
importantes de poluição do ar. Segundo a OMS, 97% das cidades em países de baixa e 
média renda com mais de 100 mil habitantes não atingem os níveis mínimos de 
qualidade do ar. Cerca de 4 milhões das cerca de 7 milhões de pessoas que morrem de 
doenças relacionadas à poluição do ar a cada ano vivem na região da Ásia-Pacífico. 

Em países de alta renda, 29% das cidades ficam aquém das diretrizes da organização. 
Mas, nesses países, também, as comunidades mais pobres são geralmente as mais 
expostas – usinas de energia, fábricas, incineradores e estradas movimentadas 
geralmente estão localizadas em comunidades suburbanas pobres ou perto delas. 

Quanto mais baratos os combustíveis, maiores os custos 

Quando as pessoas adoecem, toda a comunidade sofre. As pessoas doentes necessitam 
de cuidados médicos e medicamentos, as crianças deixam de frequentar a escola e os 
adultos que trabalham perdem os dias de trabalho, seja como resultado da sua saúde 
precária, seja para cuidar de um ente querido. Segundo o Banco Mundial, a poluição do 
ar custa à economia global mais de 5 trilhões de dólares por ano em custos de bem-estar 
e 225 bilhões de dólares em renda perdida. 

Um estudo de 2016 da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) prevê que, se a situação permanecer inalterada, até 2060 os custos anuais 
globais de bem-estar das mortes prematuras por poluição do ar externo seriam de 18 



trilhões a 25 trilhões de dólares, com os custos da dor e do sofrimento provocados por 
doenças estimados em cerca de 2,2 trilhões de dólares. 

Existem outros custos menos diretos, que, no entanto, nos afetam globalmente. Espera-
se que o ozônio no nível do solo reduza o rendimento das culturas básicas em 26% até 
2030, criando desafios de segurança alimentar e nutrição. A poluição do ar também 
degrada materiais e revestimentos, diminuindo sua vida útil e gerando custos de 
limpeza, reparo e substituição. 

O sexto Panorama Global da ONU Meio Ambiente estima que as ações de mitigação do 
clima para alcançar as metas do Acordo de Paris custariam cerca de 22 trilhões de 
dólares. Enquanto isso, reduzindo a poluição do ar, poderíamos economizar 54 trilhões 
de dólares em benefícios de saúde combinados. A matemática é clara: agir agora contra 
a poluição do ar significa economizar 32 trilhões de dólares. 

Direito a um ar limpo é um direito humano 

O direito a um ambiente saudável tem de status constitucional – a forma mais forte de 
proteção legal disponível – em mais de 100 países. Pelo menos 155 Estados são 
legalmente obrigados, através de tratados, constituições e legislação, a respeitar, 
proteger e cumprir o direito a um meio ambiente saudável. 

O direito ao ar limpo também está embutido na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DUDH) e no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, e totalmente consagrado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) – o projeto global para a paz e a prosperidade. 

Pronto para agir? 

Descubra o que você pode fazer para envolver sua empresa, escola e família. Chame seu 
governo para impor as diretrizes da OMS para a qualidade ambiental do ar interno e 
externo. 

Lembre-se, ar limpo e um direito. 

A poluição do ar é o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente em 5 de junho de 2019. A 
qualidade do ar que respiramos depende das escolhas de estilo de vida que fazemos 
todos os dias. Saiba mais sobre como a poluição do ar afeta você e o que está sendo 
feito para limpar o ar. O que você está fazendo para reduzir sua pegada de emissões e 
#BeatAirPollution? 

O Dia Mundial do Meio Ambiente de 2019 tem a China como anfitriã. 

FONTE:https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/five-reasons-you-should-care-
about-air-pollution 
 
 



 
Poluição do ar provoca uma morte a cada cinco segundos 
Um relator das Nações Unidas pediu “medidas corajosas” dos países para conter a 
poluição do ar, melhorar a saúde, abordar a mudança climática e cumprir obrigações de 
direitos humanos. 

O relator especial* sobre direitos humanos e meio ambiente, David Boyd, fez essas 
declarações em mensagem que antecede à comemoração ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente, marcado este 5 de junho. 

População  

Em nota emitida esta segunda-feira, em Genebra, o especialista destaca que 7 milhões 
de pessoas morrem prematuramente todos os anos devido à poluição do ar. Destas 
vítimas, 600 mil são crianças 

De acordo com o relator, 90% da população mundial respira ar poluído. Para ele, a 
poluição do ar é um “assassino silencioso, invisível e prolífico”. Esse problema “afeta de 
forma desproporcional mulheres, crianças e comunidades pobres. 

O especialista destaca ainda que não garantir ar limpo é uma “violação dos direitos à 
vida, à saúde e ao bem-estar, bem como ao direito de viver em um ambiente saudável”. 
O apelo aos Estados é que tomem medidas urgentes para melhorar a qualidade do ar 
para cumprirem suas obrigações de direitos humanos”. 

Para Boyd, o ar limpo é uma parte essencial do direito a um ambiente saudável, 
juntamente com água limpa e  saneamento adequado, alimentos saudáveis e 
sustentáveis, ambiente não tóxico, biodiversidade saudável e um clima seguro. 

Direito 

A nota destaca que o direito a um meio ambiente saudável é fundamental para o bem-
estar humano e legalmente reconhecido por mais de 150 Estados nos níveis nacional e 
regional. 

O pedido do especialista é que este direito seja reafirmado globalmente para garantir o 
gozo deste direito por todos, em todos os lugares, ao mesmo tempo em que se 
defendem os princípios de universalidade e não discriminação dos direitos humanos. 

Em 2019, as atividades centrais do Dia Mundial do Meio Ambiente acontecerão na 
China. Boyd disse que o país está entre inúmeras histórias de sucesso pela redução 
drástica da poluição do ar em todo o mundo, e esses casos “provam que a poluição do 
ar é um problema evitável”. 

O relator publicou recentemente um relatório ao Conselho de Direitos Humanos da ONU 
que menciona sete passos essenciais que os Estados devem tomar nesse sentido. O 
primeiro deles é monitorar a qualidade do ar e os impactos na saúde humana. 

Regulamentos 



As medidas incluem avaliar fontes de poluição do ar, colocar ao dispor do público 
informações, incluindo avisos de saúde pública, e estabelecer legislação, regulamentos, 
normas e políticas de qualidade do ar. 

Ouras medidas são criar planos de ação para a qualidade do ar nos níveis local, nacional 
e, se necessário, regional. Os passos recomendados incluem implementar esse plano e 
fazer cumprir as normas, além de se avaliar o progresso e, se necessário, fortalecer o 
plano para assegurar que os padrões sejam cumpridos. 

  

*Relatores de direitos humanos são independentes da ONU e não recebem salário pela 
sua atuação. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2019/06/1674651?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=3e37c82535-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_04_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-3e37c82535-105027597 

 

 

Diretrizes para avaliar o impacto humano de desastres 

Em 2013, o Grupo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o Banco Mundial 
e a União Europeia publicaram conjuntamente as diretrizes de Avaliação de 
Necessidades Pós-Desastres (PDNA). O objetivo geral dessas diretrizes é fornecer 
suporte aprimorado aos governos nas avaliações de recuperação pós-desastre e 
planejamento por meio de uma abordagem coordenada. O objetivo mais imediato das 
diretrizes é fornecer uma estrutura acordada e arranjos previsíveis para um apoio eficaz, 
eficiente e coordenado da União Europeia, das Nações Unidas e do Banco Mundial aos 
governos que solicitam assistência internacional para recuperação e reconstrução pós-
desastre. Atualmente, as diretrizes do PDNA compreendem dois volumes: Volume A e 
Volume B. 

Este documento, Diretrizes para Avaliar o Impacto Humano dos Desastres, foi 
desenvolvido como parte das diretrizes do PDNA e segue de forma semelhante uma 
abordagem de recuperação humana centrada nas pessoas. O volume A das diretrizes do 
PDNA facilita o planejamento e a organização do PDNA, apresenta a abordagem de 
avaliação e descreve o processo e as etapas para a realização de um PDNA. O volume B 
fornece orientação técnica para avaliações específicas do setor destinadas a 
especialistas técnicos que participam do PDNA. 

Uma abordagem de recuperação humana centrada nas pessoas para avaliação e 
recuperação pós-desastre enfoca os seguintes elementos: 

 o impacto do desenvolvimento humano dos desastres 



 as necessidades e prioridades distintas de mulheres, meninas, meninos e 
homens de todas as idades e subgrupos de populações afetadas, por meio do 
engajamento das partes interessadas 

 a participação das partes interessadas afetadas em seu próprio processo de 
recuperação 

 reconhecimento e apoio aos esforços de recuperação espontânea para a 
população afetada 

 consideração dos aspectos socioculturais da recuperação de desastres, além dos 
imperativos econômicos  

 medidas para construir comunidades e sociedades resilientes 

Essas diretrizes visam assegurar que o impacto humano de desastres seja avaliado com 
precisão durante um PDNA. Isso é especialmente importante, pois o exercício de 
avaliação é crucial para forjar elos entre os esforços humanitários iniciais, medidas de 
recuperação e desenvolvimento de longo prazo. 

FONTE:https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Climate%20and%20Disaster%20Resilience
/Guidelines%20for%20Assessing%20the%20Human%20Impact%20of%20Disasters%20HR.pdf 
 
 
 

 

Lei de gestão integrada de riscos e lista de verificação de 
políticas 

Essa lista de verificação de política de Gerenciamento de Risco Integrado (IRM) foi 
desenvolvida para os colegas da Alliance for Resilience (PfR) e seus pares no país. O 
objetivo da lista de verificação é identificar áreas para melhoria na legislação, políticas 
e implementação atuais em relação à abordagem de GRI do PfR. 

A lista de verificação pode ajudar os profissionais a desenvolver uma base para 
estratégias de defesa com objetivo de integrar a redução do risco de desastres, a 
adaptação às mudanças climáticas e o gerenciamento de ecossistemas e a restauração 
de leis, políticas e implementação no terreno. A lista de verificação não fornece 
diretrizes para desenvolver tais estratégias ou para avaliar e apoiar a capacidade de 
advocacy com os parceiros. Consulte a página de referência no final do documento para 
obter dicas e ferramentas sobre essas etapas subseqüentes. 

A lista de verificação é composta de três seções: "revisão de política", uma análise crítica 
das políticas e legislações existentes; "política de planejamento e orçamento", uma 
análise da tradução dessas políticas em planos e orçamentos anuais nos níveis nacional, 
distrital / provincial e local; e "revisão da implementação de políticas", a implementação 
real e o impacto percebido dessas políticas no terreno. Cada seção contém um conjunto 



exclusivo de perguntas-chave para ajudar os leitores a garantir que eles analisaram uma 
política de todos os ângulos relevantes relacionados ao IRM. 

Existem várias maneiras de usar esta lista de verificação. Se estiver trabalhando com 
tempo e recursos limitados, a lista de verificação pode ser usada para fazer uma 
"Verificação Rápida de Políticas" (consulte o Anexo 1). Para um exemplo de como a lista 
de verificação pode ser personalizada, veja o Anexo 2, que apresenta o trabalho feito 
pela PfR Indonesia na criação de diretrizes e instrumentos para se adequar ao contexto 
indonésio. 

FONTE:https://library.partnersforresilience.nl/pages/view.php?ref=347&search=%21collection224&o
rder_by=relevance&offset=0&restypes=&starsearch=&archive=0&per_page=48&default_sort_directio
n=DESC&sort=DESC&context=Modal&k=&curpos= 

 

Gestão integrada de riscos: manual de treinamento de 
advocacy 

Este manual tem como objetivo fornecer um guia abrangente para o fornecimento de 
treinamento em Gestão Integrada de Riscos (IRM) e, particularmente, para fortalecer a 
capacidade de defender o IRM nos países do programa PfR no Chifre da África. A 
metodologia e as ferramentas apresentadas neste manual baseiam-se nas abordagens 
práticas do IRM desenvolvidas pelo programa PfR no Grande Corno de África, bem como 
na perícia na redução do risco de desastres, gestão e restauração de ecossistemas e 
adaptação às alterações climáticas dos membros da Aliança PfR. 

Os objetivos deste manual são: 

1. Facilitar um entendimento comum dos conceitos e prática de IRM entre os 
membros e parceiros da Aliança PfR. 

2. Fornecer orientação aos facilitadores, particularmente aos membros e parceiros 
da Aliança PfR, para capacitar uma sociedade civil mais ampla e outras partes 
interessadas sobre os conceitos e práticas de IRM, bem como as habilidades de 
defesa do IRM. 

3. Fornecer ferramentas para praticantes e defensores para aumentar a 
capacidade de advocacy de integrar o IRM nas políticas e práticas. 

Os resultados esperados do uso deste manual de treinamento são: 

1. Ter uma compreensão harmonizada do IRM entre a Aliança e os parceiros do 
PfR. 

2. Maior nível de conhecimento e capacidade de pessoas treinadas para trabalhar 
com o IRM. 



3. Maior nível de integração do IRM no nível institucional da sociedade civil e entre 
outras partes interessadas treinadas. 

Este manual é apresentado em um formato flexível para que possa ser adaptado para 
atender diferentes públicos em diferentes contextos. Não é uma publicação 
independente, mas parte de um pacote de recursos necessários para ministrar o 
treinamento. Recursos relevantes a serem usados juntamente com este manual estão 
disponíveis no Folheto de Recursos, e os PowerPoints estão disponíveis na biblioteca on-
line do PfR, acessível aqui. 

FONTE:https://library.partnersforresilience.nl/pages/view.php?ref=376&search=%21collection
239&offset=0&order_by=relevance&sort=DESC&archive=0&thumbs=show&k=& 
 

 

Vozes locais para resiliência: Lições aprendidas de mais de 
14.000 conversas em todo o mundo 

Este relatório apresenta os resultados de conversas com 14.282 pessoas de 
comunidades locais, organizações da sociedade civil local e governos locais em diversos 
contextos de risco, realizadas entre 2014 e 2018 em 22 países diferentes. Esta iniciativa 
foi implementada como parte do programa Frontline do GNDR  , que usa uma 
metodologia específica para coletar, analisar e usar informações locais. 

Os participantes refletiram sobre seu conhecimento de choques críticos, suas 
experiências de barreiras à redução de riscos e o que eles identificam como os passos 
mais eficazes para abordar esses obstáculos. Essas informações detalhadas reunidas 
diretamente no nível da comunidade fornecem insights sobre como construir resiliência 
em situações complexas da vida real e como projetar soluções intersetoriais que se 
tornam úteis quando se trabalha em setores ou em ambientes complexos, frágeis ou 
informais. Organizações da sociedade civil têm trabalhado com as comunidades para 
usar as descobertas para desenvolver planos de ação locais e trabalhar com os governos 
para promover mudanças nas prioridades, serviços e sistemas nacionais. 

Esta publicação analisa 21 estudos de caso de países em todo o mundo, coletados 
por parceiros da Frontline , descrevendo a experiência das comunidades no uso de 
informações locais para ação, construção de coalizões e defesa de direitos. Cada estudo 
de caso foi analisado para identificar fatores de sucesso; algumas mensagens-chave 
foram extraídas dessa análise, com o objetivo de destacar o que possibilita uma ação ou 
campanha efetiva com base em informações locais. 

FONTE:https://www.gndr.org/images/newsite/PDFs/Frontline_minisite/LocalVoices_EN_03.05.18.pd
f 



 

Resiliência comunitária: uma abordagem multifacetada 
para um resultado uniforme 

Adessou Nevaeme Kossivi  

Após os dois primeiros intercâmbios de aprendizagem CBDRM na África Ocidental, 
Adessou Kossivi, Coordenador de Desenvolvimento Regional do GNDR para a África 
Ocidental, escreve sobre a forma multifacetada que a resiliência pode assumir.  

Muitas vezes pensamos em resiliência como o processo que torna pessoas e / ou 
infraestruturas resilientes a choques, naturais ou não. Este termo está se tornando 
central, dada a aparente natureza frágil dos recursos naturais e animais, incluindo a 
própria humanidade. O mundo é afetado pelos desastres mais terríveis e o futuro 
dificilmente é reconfortante. É precisamente isso que torna imperativo encontrar 
soluções que permitam que a humanidade e as infraestruturas se tornem menos 
vulneráveis. 

Escusado será dizer que a resiliência se opõe à vulnerabilidade (embora 
etimologicamente ambas possam significar a mesma coisa). De fato, a capacidade de 
resiliência de uma comunidade também pode significar a vulnerabilidade de 
outra. Quando se fala em vulnerabilidade, refere-se à noção de gravidade de um dado 
perigo que testaria o sistema de resiliência implementado. Existem vários estratagemas 
para avaliar o nível de resiliência ou vulnerabilidade de uma pessoa, uma comunidade. 

É, portanto, inconcebível falar sobre a construção de resiliência comunitária sem antes 
se referir à qualidade da informação. De fato, a qualidade da informação ajuda a 
fornecer à pessoa afetada o conhecimento necessário para assumir qualquer situação 
cíclica que "prejudicaria" negativamente o curso normal de sua vida. 

Resiliência da comunidade: quando?  

A resiliência também requer conhecimento e controle das realidades e fatores locais 
que funcionariam a favor ou contra a vulnerabilidade de um alvo a eventos previsíveis 
ou imprevisíveis. É inconcebível aplicar uma solução que funcionaria no ambiente A no 
ambiente B. O pretexto de que um produto que cura a malária é padrão não se aplica à 
resiliência. Por fim, a resiliência exige disciplina e complementaridade entre os atores 
envolvidos, necessários para a observação de uma ação colegiada, mas diferenciada, em 
que cada ação reforça outra. 

A resiliência é um ideal que "ninguém" pode alcançar. É possível que uma comunidade, 
uma população melhor equipada e mais disciplinada possa ser mais resiliente do que 
outra. Mas atingir o nível zero de resiliência seria uma afirmação fútil, rapidamente 



desmentida por eventos planejados ou não planejados. É, portanto, para ajudar a 
fortalecer a resiliência das comunidades de Tillabéri no Níger e Réo em Burkina Faso, 
que um grupo de atores trabalhando em gestão de resiliência de risco de desastre 
(CBDRM) visitou mulheres e homens que vivem nestas áreas: mulheres e homens 
ocupados criando um ambiente vivo favorável a eles e à próxima geração. 

Em Tillabéri, no Monte Féri Féri, mulheres e homens estão trabalhando para reabilitar 
uma área que já foi considerada seca demais para crescer. Por quase 20 anos, o grupo 
ADPE Bonferey trabalhou para restaurar uma área de 77 hectares de solo infértil. Esta 
área está testemunhando a vida surgir em torno dela. Nesta área excepcional, o gado e 
os animais podem agora encontrar comida e os humanos podem agora explorar os 
recursos naturais que crescem na área, como a palha. Este solo outrora seco e deserto 
agora abriga espaços mais verdes e oferece um micro clima que agora atrai os seres 
humanos. 

Em Tillabéri, diz-se que esta área reabilitada contribui para a resiliência das 
comunidades, principalmente para os agricultores de Tillaberi, mas também para o 
reequilíbrio dos eventos climáticos e climáticos deste micro-ecossistema. Tillaberi é uma 
das áreas mais quentes da África Ocidental. 

"Tillabéri tem um clima seco (BWh) de acordo com a classificação de Köppen-Geiger. Ao 
longo do ano, a temperatura média em Tillabéri é de 30,5 ° C e a precipitação média é 
de 420,9 mm." 

Em Réo, Burkina Faso, o termo resiliência também foi usado, mas desta vez através de 
outra abordagem: o empoderamento econômico das mulheres através da produção de 
grãos de karité. De fato, as mulheres em Faso (como orgulhosamente gostam de ser 
identificadas) contribuíram para reduzir o desemprego em seu país por meio de 
múltiplas atividades geradoras de renda. 

Com quase 6700 mulheres, a ONG UGF-CDN conseguiu unificá-las em torno de um 
ideal. Qualquer pessoa que tivesse ouvido o testemunho das mulheres teria uma melhor 
compreensão do impacto dos recursos financeiros para a resiliência das mulheres e suas 
famílias. 

De fato, os grupos de mulheres da UGF-CDN são capazes de garantir a educação de seus 
filhos, saúde, alimentação e alojamento seguro. Eles também podem pagar seu próprio 
transporte, se necessário. Eles agora se sentem menos à mercê dos perigos do dia-a-dia, 
bem como obtendo satisfação de seu trabalho. Sem mencionar a palavra "resiliência", 
eles notaram as mudanças em suas vidas diárias. Isso naturalmente os torna muito mais 
resistentes. 

Em conclusão: qual é o significado de “resiliência”? 

Como visto nos exemplos citados acima, a resiliência não possui uma fórmula 
estabelecida. É necessário para qualquer processo que procure fortalecer o 
conhecimento e os meios de subsistência das comunidades. O objetivo desse 
conhecimento e renda é permitir que as comunidades afetadas estejam melhor 



equipadas para enfrentar quaisquer necessidades e situações que possam surgir de 
qualquer lugar e a qualquer momento. 

A resiliência, portanto, refere-se à estabilidade que temos diante de um choque ou 
fenômeno externo ou não. É imperativo que a abordagem de nossos governos (muitas 
vezes mais infraestrutural) vise o empoderamento humano individual e coletivo. 

FONTE:https://gndr.org/news/item/1924-community-resilience-a-multifaceted-approach-for-a-
uniform-result.html 
 
 
 
 

 

Desenvolvimento informativo de risco: da crise à 
resiliência 

Apesar da crescente compreensão de alguns riscos complexos entre os profissionais de 
redução de riscos, os compromissos globais para cumprir os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, o planejamento do desenvolvimento e a programação 
ainda não consideram ou agem adequadamente sobre esses riscos. As abordagens 
atuais para o gerenciamento global de ameaças e riscos no desenvolvimento geralmente 
consideram apenas uma ameaça por vez (geralmente um risco natural), em vez de 
reconhecer várias ameaças simultâneas ou ameaças globais emergentes. Isso não 
constitui gerenciamento de risco, falha em entender os riscos complexos emergentes e 
ignora o papel das decisões de desenvolvimento e caminhos na criação de 
risco. Também não aproveita os potenciais benefícios de compartilhar experiências 
entre diferentes comunidades de políticas e práticas, 

A consciência crescente destes desafios está a levar os governos, a comunidade 
internacional de desenvolvimento e os doadores a apelarem para uma abordagem ao 
desenvolvimento que tenha em conta estes riscos complexos: isto é, por outras 
palavras, informados sobre os riscos. Mais importante, o desenvolvimento baseado em 
risco é um processo de decisão baseado em risco que permite a compreensão de várias 
ameaças simultâneas e riscos complexos para e decorrentes de decisões de 
desenvolvimento e agindo sobre esse conhecimento.  

O desenvolvimento informado sobre riscos permite que o desenvolvimento se torne um 
veículo para reduzir riscos, evitar criar riscos e criar resiliência. Somente o 
desenvolvimento resiliente pode se tornar um desenvolvimento sustentável; as 
iniciativas de desenvolvimento sustentável fracassarão, a menos que sejam informadas 
sobre o risco. Conhecimento e ações de risco, resiliência e sustentabilidade precisam 
andar de mãos dadas. Esta publicação analisa risco em um mundo em rápida mudança, 
explora por que as opções de desenvolvimento importam, examina riscos complexos e 



interconectados, discute caminhos para se tornar e agir com base em riscos e avalia os 
próximos passos para permitir abordagens de decisão baseadas em risco para 
desenvolvimento resiliente e sustentável. 

FONTE:https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Climate%20and%20Disaster%20R
esilience/Risk-informed%20development_WEB_final.pdf 
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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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 

                    

 

 


