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Paradigma de resiliência: fatos para transformação 

Este livro fornece uma mudança de paradigma de redução da pobreza para construir 
resiliência de cada elemento em risco na comunidade. Isso oferecerá uma nova maneira 
de enquadrar nosso trabalho sob a perspectiva do perigo específico, como lidamos com 
o perigo e como construir a resiliência do elemento específico em risco que seria afetado 
pelo perigo específico. Introduzirá o quadro de resiliência como o ponto de partida para 
organizar o nosso trabalho, para que os desastres sejam evitados.  

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/submissions/60860_resilienceparadigmrustybias2018.p

df 

 

          

Padrões Mínimos da INEE: Requisitos Mínimos para a 
Educação em Situação de Emergência  



Com base nos Requisitos Mínimos para a Educação , esta ferramenta contextualizada 
define eficaz, qualidade e práticas de educação inclusiva que suportam o fornecimento 
de seguro, de qualidade e educação relevante para todas as crianças e jovens no Iraque 
e países vizinhos. 

O Iraque Requisitos Mínimos para a Educação em Situação de Emergência foi 
desenvolvido para e pelo Ministério da Educação da Federated Iraque (MOE Central), o 
Ministério da Educação do Governo Regional do Curdistão (MOE KRI), diretores de 
escolas, professores, organizações não governamentais internacionais, organizações 
não-governamentais locais e agências da ONU. Leia algumas informações sobre este 
processo neste blog INEE a partir de 2013. Parabéns e muito obrigado a todos os que 
colaboraram neste recurso importante! 

Como você pode usar e promover as Iraque Padrões Mínimos para a Educação em 
Situação de Emergência? 

 Referência as normas em documentos de políticas e diretrizes como manuais e 
planos de trabalho 

 Consulte as normas em propostas de projetos futuros 
 Publicar uma ligação com as Normas no site da sua organização 
 Distribua as Normas e informações de treinamento relacionado via listas de 

discussão relevantes 
 Incluir as normas na orientação para novos funcionários 
 apresentações conduta para os colegas ou outros organismos que possam 

beneficiar das Normas 
 Criar uma lista de verificação com base nas Normas para uso em diferentes 

estágios de ciclos de projeto (design, implementação, M & E) 

Por favor, compartilhe seus comentários, dúvidas e experiências usando a 
contextualização Iraque dos Requisitos Mínimos com INEE por e-
mail MStraining@ineesite.org . 

Para exemplos adicionais de versões contextualizadas dos Requisitos Mínimos, bem 
como informações sobre o processo de contextualização, visite o website INEE .  

FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/INEE_Minimum_Standards_Contextualized_-_Iraq__lo-

res_English.pdf?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=df214366c4-

Iraq+Minimum+Standards+Launch+ENG&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-df214366c4-

25743853&mc_cid=df214366c4&mc_eid=a7d966b500 

 

Esboço da Política de Educação da USAID 
 A USAID está em processo de desenvolvimento de uma Política de Educação para 

Agências para substituir a Estratégia Educacional da USAID 2011-2015 (estendida 
até 31 de dezembro de 2018). 



 A USAID está buscando um feedback voluntário sobre um esboço desta nova Política 
de Educação para Agências. Seus comentários serão analisados internamente e 
espera-se que melhorem o pensamento à medida que a Política for finalizada. 

 O período de comentários públicos estará aberto de sexta-feira, 5 de outubro de 
2018, até domingo, 14 de outubro de 2018, às 17h de leste. 

FONTE:https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/DRAFT_USAIDEducationPolicy-

2018-10-05.pdf 

 

Dois furacões revelam a vulnerabilidade dos pobres da 
América 

Por  Zack Colman e Daniel Cusick 

Cerca de 10% das unidades habitacionais da Carolina do Norte estão na planície de 
inundação conhecida, tornando-se emblemático dos EUA, de  acordo  com o Centro 
Furman da Universidade de Nova York. Ao todo, 9% das unidades habitacionais públicas 
dos Estados Unidos - 104.497 no total - e 8% das habitações privadas subsidiadas pelo 
governo federal - 343.351 unidades - estão na planície de inundação combinada de 100 
e 500 anos. 

Muitos programas federais para pessoas de baixa renda não funcionam - ou não estão 
sendo usados pela administração Trump, disse Mickelson, da Coalizão Nacional de 
Moradia de Baixa Renda. 

O presidente Trump não ativou o programa de assistência habitacional a desastre da 
FEMA depois dos furacões Harvey, Irma e Maria no ano passado. O programa fornece 
assistência de locação direta e gerentes de casos para residentes de baixa renda 
deslocados por desastres. O programa habitacional de transição da FEMA - 
essencialmente, colocar as pessoas em hotéis - tem exigências que os mais pobres dos 
americanos não podem cumprir, como colocar um cartão de crédito. 

A moradia pública que acabou na várzea é uma extensão dessas políticas, disse Andrew 
Kahrl, historiador e professor de estudos afro-americanos na Universidade da 
Virgínia. Residentes brancos mais ricos não queriam moradia pública em suas 
comunidades. Nem o setor imobiliário, que temia que essas instalações deprimissem o 
valor das casas. 

 “O padrão de movimento nas áreas metropolitanas é que nas comunidades brancas 
eles se mudam para o norte, para áreas mais altas e as comunidades do centro se 
tornam ainda mais integradas”, disse Legerton, que é o diretor executivo do Centro de 
Ação Comunitária. “Isso aconteceu em Lumberton. As pessoas mais ricas saíram do 
centro para um lugar mais alto ”. 



FONTE:https://www.scientificamerican.com/article/2-hurricanes-lay-bare-the-vulnerability-
of-americas-poor/ 

 

 

Padrões de resposta comportamental antecipada a um 
terremoto: o papel das características pessoais e 
domésticas, percepção de risco, experiência anterior e 
prontidão 

Este estudo pesquisou as estratégias comportamentais esperadas entre os residentes 
de uma área de risco de terremotos de alta vulnerabilidade em Israel e avaliou fatores 
que poderiam influenciar seu comportamento. Os resultados demonstram que 
residentes com baixo nível socioeconômico são mais vulneráveis. Diversas 
características pessoais e socioeconômicas estão associadas ao comportamento 
esperado dos residentes. Níveis de prontidão para terremotos e tipo de moradia são 
preditores significativos da escolha de uma estratégia comportamental 
recomendada. As implicações desses resultados e possíveis maneiras de melhorar a 
preparação são discutidas. 

Os terremotos representam uma séria ameaça à saúde e bem-estar humanos. A 
interação entre fatores relacionados aos seres humanos, como a escolha da estratégia 
comportamental protetora, por um lado, e o ambiente construído, por outro, podem 
exacerbar ou mitigar as consequências de um dado terremoto. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/60944_1s2.0s2212420918300244main.pdf 

 

 

Questões práticas e teóricas: Integração do planejamento 
urbano e gestão de emergências 

Este relatório examina exemplos selecionados de integração entre planejamento 
urbano e gestão de emergências na Austrália. Procura identificar os problemas iniciais 
para implementação em nível nacional e estadual. No geral, este relatório argumenta 
que uma abordagem integrada exigirá uma estrutura coordenada nos níveis estratégico, 



tático e operacional, entre áreas funcionais e partes interessadas, para estabelecer uma 
abordagem de governança integrada eficaz que ofereça os resultados sociais desejados 
quando confrontados com eventos extremos. 

Para examinar os desafios e as oportunidades de integrar e coordenar as atividades do 
planejamento urbano com os processos de gestão de emergências, este relatório 
documenta e resume as principais descobertas relacionadas ao Estágio 1 do projeto do 
centro de pesquisa cooperativa de incêndios florestais e desastres naturais: 
Planejamento urbano integrado para mitigação de riscos naturais. Em resumo, 
apresenta conclusões em relação a quatro áreas principais, abaixo 

1. entendimentos e teorias sobre os principais desafios e oportunidades para a 
integração do planejamento urbano e gestão de emergências para melhorar a mitigação 
dos riscos naturais; 

2. uma avaliação das abordagens atuais para as tipologias de risco, resiliência e risco no 
planejamento urbano e a consequente identificação de lacunas que dificultam ou 
estimulam determinados caminhos de alinhamento entre a gestão de emergências e o 
planejamento urbano; 

3. uma compreensão preliminar dos potenciais e impedimentos do planejamento 
urbano para a redução do risco de desastres e a capacidade adaptativa do planejamento 
urbano para processos resilientes, incluindo objetivos econômicos, sociais e 
ambientais;  

4. uma avaliação preliminar da importância relativa dos desafios identificados e 
oportunidades para a integração do planejamento urbano e gestão de emergências, 
como ponto de partida para pesquisa e investigação subsequentes. 

Como pano de fundo para as questões expostas acima, o relatório primeiro estabelece 
os principais métodos utilizados para realizar essa avaliação. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/60932_pb09marchannualreport.pdf 

 

Oportunidades e perigos das tecnologias de ponta para o 
desenvolvimento sustentável 
Tecnologias de ponta, desde inteligência artificial a veículos sem emissões, representam 
uma oportunidade para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
ODSs, mas também um perigo. 

Esta é a conclusão da Pesquisa Económica e Social Mundial de 2018, publicada esta 
segunda-feira pelo Departamento de Assuntos Económicos e Sociais da ONU, Desa. 

Em entrevista à ONU News, em Nova Iorque, o especialista em Assuntos Económicos do 
Desa Sérgio Vieira explicou quais são os desafios e como é que os países se podem 
preparar para os enfrentar. 



Segundo ele, “é necessário desenvolver políticas de educação específicas que permitam 
à mão de obra menos qualificada acompanhar os novos requisitos”. 

O especialista diz que também é preciso “definir princípios éticos que garantam algum 
cuidado, não tragam consequências negativas para a maioria da população e que esses 
princípios sirvam como orientadores na regulação dessas tecnologias.” 

FONTE:https://news.un.org/pt/interview/2018/10/1641942?utm_source=ONU+News+-

+Newsletter&utm_campaign=b45f3f8188-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_09_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-b45f3f8188-

105027597 
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        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 

         CEPED – PARANÁ 

        http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

                    


