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Defesa Civil nas Escolas está alinhado à estratégia 
internacional da ONU 

Defesa Civil municipal vai trabalhar os pilares do Escola Segura, Escola Resiliente da 
ONU 

O Defesa Civil nas Escolas está alinhado à estratégia internacional de redução do risco 
de desastres das Organizações das Nações Unidas (ONU). Quem garantiu foi o promotor 
da ONU no Brasil, Sidnei Furtado, durante a abertura do III Colóquio de Defesa Civil nesta 
segunda-feira (07.10). Além disso, o primeiro dia de atividades do congresso contou com 
a apresentação dos trabalhos realizados pelos 127 alunos da E.M. Paulo Freire – todos 
com necessidades especiais – no auditório da Universidade Estácio de Sá, no Bingen. Até 
sexta (10) ainda participam do evento profissionais de Defesa Civil de outras cidades do 
Estado e de Belo Horizonte (MG), professores universitários e unidades escolares 
destaques no Defesa Civil nas Escolas. 

"Em Petrópolis nós entendemos que vem sendo feito um trabalho de acordo com o 
programa Escola Segura, Escola Resiliente da ONU. É muito importante que este 
trabalho seja levado também para outras regiões do nosso país", ressaltou Sidnei 
Furtado. "O município é pioneiro no país com a lei de Defesa Civil nas Escolas. O 
alinhamento com a ONU comprova que estamos no caminho certo", destacou o prefeito 
Bernardo Rossi. 

Amanhã (08) e na quarta (09), de 9h às 17h, serão realizadas palestras com as unidades 
escolares que são destaque no Defesa Civil nas Escolas. Na quinta (10), será a vez do 
saber científico, com a participação de professores doutores, no mesmo horário. No 
último dia, profissionais de Defesa Civil debatem as experiências municipais de 
prevenção de desastres nas salas de aula. O Colóquio de Defesa Civil faz parte do 
conjunto de ações do governo municipal no desenvolvimento de uma cultura de 
resiliência na cidade. 



"Nossa ideia é que o III Colóquio de Defesa Civil de Petrópolis funcione como um modelo 
promotor da redução do risco de desastres para todo o país”, destacou o secretário de 
Defesa Civil e Ações Voluntárias, coronel Paulo Renato, ressaltando ainda os prêmios 
conquistados pelo município por conta do trabalho de prevenção realizado desde o 
início da gestão. 

“Já recebemos gestores de 18 municípios do Norte e Noroeste do Estado, além de 
representantes de outras cidades da Região Serrana. Além disso, participamos do 
encontro de Defesa Civil de Grandes Metrópoles. Também ganhamos o reconhecimento 
da ONU e do Tribunal de Contas do Estado por todo esse trabalho. Acredito que estamos 
no caminho certo", completou o coronel Paulo Renato. 

ONU reconhece os esforços para Petrópolis se tornar resiliente 

 A elaboração dos planos municipais de Inverno e Verão e suas matrizes de atividades e 
responsabilidades, do programa SOS Chuvas e da política pública de Defesa Civil nas 
Escolas, colocaram Petrópolis como uma das cidades indicadas com potencial para se 
transformar em modelo mundial para a redução do risco de desastres. A ONU listou 50 
municípios nas Américas, sendo apenas sete no Brasil e dois no Rio de Janeiro. Em 
agosto de 2017, a cidade foi eleita como município resiliente pelo trabalho de prevenção 
realizado. 

FONTE:https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/defesa-civil-nas-escolas-esta-alinhado-
a-estrategia-internacional-da-onu-172121 

 
 

Defesa Civil nas Escolas está alinhado à estratégia 
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Defesa Civil municipal vai trabalhar os pilares do Escola Segura, Escola Resiliente da ONU 



O Defesa Civil nas Escolas está alinhado à estratégia internacional de redução do risco 
de desastres das Organizações das Nações Unidas (ONU). Quem garantiu foi o promotor 
da ONU no Brasil, Sidnei Furtado, durante a abertura do III Colóquio de Defesa Civil nesta 
segunda-feira (07.10). Além disso, o primeiro dia de atividades do congresso contou com 
a apresentação dos trabalhos realizados pelos 127 alunos da E.M. Paulo Freire – todos 
com necessidades especiais – no auditório da Universidade Estácio de Sá, no Bingen. Até 
sexta (10) ainda participam do evento profissionais de Defesa Civil de outras cidades do 
Estado e de Belo Horizonte (MG), professores universitários e unidades escolares 
destaques no Defesa Civil nas Escolas. 

"Em Petrópolis nós entendemos que vem sendo feito um trabalho de acordo com o 
programa Escola Segura, Escola Resiliente da ONU. É muito importante que este 
trabalho seja levado também para outras regiões do nosso país", ressaltou Sidnei 
Furtado.  

Amanhã (08) e na quarta (09), de 9h às 17h, serão realizadas palestras com as unidades 
escolares que são destaque no Defesa Civil nas Escolas. Na quinta (10), será a vez do 
saber científico, com a participação de professores doutores, no mesmo horário. No 
último dia, profissionais de Defesa Civil debatem as experiências municipais de 
prevenção de desastres nas salas de aula. O Colóquio de Defesa Civil faz parte do 
conjunto de ações do governo municipal no desenvolvimento de uma cultura de 
resiliência na cidade. 

ONU reconhece os esforços para Petrópolis se tornar resiliente 

A elaboração dos planos municipais de Inverno e Verão e suas matrizes de atividades e 
responsabilidades, do programa SOS Chuvas e da política pública de Defesa Civil nas 
Escolas, colocaram Petrópolis como uma das cidades indicadas com potencial para se 
transformar em modelo mundial para a redução do risco de desastres. A ONU listou 50 
municípios nas Américas, sendo apenas sete no Brasil e dois no Rio de Janeiro. Em 
agosto de 2017, a cidade foi eleita como município resiliente pelo trabalho de prevenção 
realizado. 

FONTE:http://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/imprensa/noticias/item/14518-
defesa-civil-nas-escolas-est%C3%A1-alinhado-%C3%A0-estrat%C3%A9gia-internacional-da-
onu.html 
 

 
 

Destaques no Defesa Civil nas Escolas apresentam 
trabalhos durante III Colóquio 
O III Colóquio de Defesa Civil contou com a apresentação de 24 unidades destaques no 
Defesa Civil nas Escolas. Os trabalhos foram realizados no primeiro semestre deste ano 
e abordaram as ameaças de inverno, com foco nos incêndios florestais, estiagem e 
educação ambiental, incluindo também a temática de bem-estar animal. O eixo do saber 
comunitário do congresso foi realizado em dois dias: terça (08.10) e quarta-feira (09) no 
auditório da Universidade Estácio de Sá. Até sexta (10) ainda participam do evento 



profissionais de Defesa Civil de outras cidades do Estado e de Belo Horizonte (MG) e 
professores universitários. 

No semestre passado, foram mais de 20 mil alunos envolvidos em 631 atividades. Os 
trabalhos foram desenvolvidos em todas as 180 unidades da rede municipal, além de 
outras 30 particulares e outras duas estaduais. No mês passado, foi lançado o Defesa 
Civil Jovem com o objetivo de aumentar a participação da rede estadual no programa. 

O Colóquio segue na quinta (10) com o saber científico. Nele participam professores 
doutores, de 9h às 17h, com palestras voltadas para a Defesa Civil. No último dia, 
profissionais de Defesa Civil debatem as experiências municipais de prevenção de 
desastres nas salas de aula no mesmo horário. 

Defesa Civil nas Escolas está alinhado à estratégia internacional da ONU 

O Defesa Civil nas Escolas está alinhado à estratégia internacional de redução do risco 
de desastres das Organizações das Nações Unidas (ONU). Quem garantiu foi o promotor 
da ONU no Brasil, Sidnei Furtado, durante a abertura do congresso na última segunda-
feira. "Em Petrópolis nós entendemos que vem sendo feito um trabalho de acordo com 
o programa Escola Segura, Escola Resiliente da ONU. É muito importante que este 
trabalho seja levado também para outras regiões do nosso país", ressaltou Sidnei. 

A elaboração dos planos municipais de Inverno e Verão e suas matrizes de atividades e 
responsabilidades, do programa SOS Chuvas e da política pública de Defesa Civil nas 
Escolas, colocaram Petrópolis como uma das cidades indicadas com potencial para se 
transformar em modelo mundial para a redução do risco de desastres. A ONU listou 50 
municípios nas Américas, sendo apenas sete no Brasil e dois no Rio de Janeiro. Em 
agosto de 2017, a cidade foi eleita como município resiliente pelo trabalho de prevenção 
realizado. 

FONTEhttp://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/imprensa/noticias/item/14539-
destaques-no-defesa-civil-nas-escolas-apresentam-trabalhos-durante-iii-col%C3%B3quio 
 

 

Defesa Civil de Campinas conscientiza sobre desastres 
Por 
 Valéria Hein 
 - 

 



Foto: Danilo Braga 
Uma preocupação que afeta todas as áreas, mas em especial a Defesa Civil, é a 
interrupção de serviços e sistemas de comunicação na ocorrência de desastres ou 
ataques cibernéticos. Pensando nisso, a Defesa Civil de Campinas aderiu a uma ação 
estadual sobre que reuniu gestores públicos, setor privado e a comunidade em geral, 
que promove uma cultura global de conscientização de riscos e redução de desastres e 
segurança cibernética, como explica o coordenador regional da defesa civil, Sidnei 
Furtado, que é também promotor da Campanha Construindo Cidades Resilientes no 
Brasil pelo Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres. 

O encontro contou com a participação do coronel Rogério Winter,  formado na 
Academia Militar de Agulhas Negras, assessor no escritório do Sistema Defesa, Indústria 
e Academia de Inovação do Exército Brasileiro em Campinas. Ele aborda a questão da 
Resiliência Cibernética numa uma visão além da tecnologia. Com mais de 30 anos de 
experiência profissional, e atuando principalmente em segurança da informação, guerra 
cibernética, comando e controle, guerra eletrônica e cybersecurity, o coronel Rogério 
Winter alerta para importância de um sistema de Backup. O encontro, realizado em 9 
de outubro, marcou o Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres, que começou 
em 1989, após uma convocação da Assembleia Geral das Nações Unidas. 

FONTE:https://www.portalcbncampinas.com.br/2019/10/defesa-civil-de-campinas-promove-
evento-de-conscientizacao-sobre-desastres/ 

 

Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres 
Resiliência das Infraestruturas Críticas em Campinas  

O Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres começou em 1989, após uma 
convocação da Assembleia Geral das Nações Unidas por um dia para promover uma 
cultura global de conscientização de riscos e redução de desastres.  A edição de 2019 
continua centrada nos sete alvos do Marco de Sendai. Este ano, o foco será a meta (D) 
da Estrutura de Sendai, reduzirá os danos causados por desastres à infraestrutura crítica 
e a interrupção dos serviços básicos. 

Local: ETECAP – Escola Técnica Estadual Conselheiro Antônio Prado. Av. Cônego Antônio 
Roccato, S/N – Jardim Santa Mônica, Campinas, SP- Sala 2. 



 

Sidnei Furtado Fernandes 
Promotor da Campanha Construindo Cidades Resilientes no Brasil pelo Escritório  das 
Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres - UNDRR , Coordenador Regional de 
Proteção e Defesa Civil de Campinas. 
Fábio Máximo  
Analista da Segurança da Informação e atua na área de Segurança da Informação há 15 
anos, analista de Segurança da Informação especializado pelo Senac, atuou 
como tradutor de projetos de software livre, instrutor de Linux e professor universitário. 
 
Resiliência Cibernética: uma visão além da tecnologia  
Rogério Winter 
Coronel do Exército Brasileiro formado na Academia Militar de Agulhas Negras com mais 
de 30 anos de experiência profissional e atuando principalmente em segurança da 
informação, guerra cibernética, comando e controle, guerra eletrônica e cybersecurity. 
Desempenhou diversas atividades profissionais no âmbito do Exército Brasileiro e 
Ministério da Ciência, Tecnologia Inovações e Comunicações (MCTIC). É palestrante em 
eventos acadêmicos e corporativos no Brasil e no exterior com os temas relacionados a 
defesa e segurança cibernética. Atualmente é assessor no escritório do SisDIA - Sistema 
Defesa, Indústria e Academia de Inovação do Exército Brasileiro em Campinas. 
 

 

Estratégia nacional de resiliência a desastres 
A Estratégia Nacional de Resiliência a Desastres descreve a visão e as metas de longo 
prazo para o gerenciamento de emergências de defesa civil na Nova Zelândia. 



A Estratégia Nacional de Resiliência a Desastres descreve a visão e as metas de longo 
prazo para o gerenciamento de emergências de defesa civil (CDEM) na Nova Zelândia, e 
os objetivos a serem perseguidos para atingir essas metas. Estabelece o que esperamos 
em relação a uma Nova Zelândia resiliente e o que queremos alcançar nos próximos 10 
anos. 

Esta estratégia é para todos os neozelandeses e todos aqueles que vivem, trabalham ou 
visitam aqui. O objetivo é fornecer uma agenda comum de resiliência com a qual 
organizações, agências e grupos individuais possam se alinhar para obter um impacto 
coletivo. 

A Estratégia entrou em vigor em 10 de abril de 2019 e substitui a anterior Estratégia 
Nacional de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil. Ele durará 10 anos, embora 
possa ser revisto antes, se necessário. 

FONTE:https://www.civildefence.govt.nz/assets/Uploads/publications/National-Disaster-Resilience-
Strategy/National-Disaster-Resilience-Strategy-10-April-2019.pdf 

 
Plano conjunto de implementação para as mudanças 
climáticas e gestão de riscos de desastres (KJIP) 2019-
2028 
Como resultado de suas características inerentes à nação atol, um país menos 
desenvolvido e com sua economia e meio ambiente frágeis, Kiribati é extremamente 
vulnerável às mudanças climáticas e tem pouca capacidade de lidar com desastres 
naturais e causados pelo homem. 

O Governo da República de Kiribati, após consulta às organizações regionais, iniciou o 
processo de desenvolvimento de um plano de ação nacional conjunto sobre mudança 
climática e gerenciamento de riscos de desastres em 2011, que se tornaria o KJIP (Plano 
de Implementação Conjunto de Kiribati). 

Entre 2017 e 2019, com o apoio da Rede Global NAP, o KJIP foi revisado e revisado para 
aprimorar o alinhamento com os documentos estratégicos divulgados após 2014, a 
saber: o Plano de Desenvolvimento de Kiribati 2016-2019, a Visão de 20 Anos de Kiribati 
e o Clima Política de Mudança. O processo de revisão também incluiu o fortalecimento 
das considerações de gênero com base nos resultados de uma análise de gênero 
realizada em 2017. O Grupo Nacional de Peritos de Kiribati em Gerenciamento de 
Mudanças Climáticas e Riscos de Desastres (KNEG) revisou as recomendações para 
mudanças duas vezes em 2018 e 2019. 



O objetivo do KJIP é aumentar a resiliência à adaptação às mudanças climáticas e aos 
riscos de desastres usando uma abordagem de “todo o país”, concentrando-se na 
integração e coordenação entre setores e escalas de governança. O KJIP identifica 12 
estratégias e ações prioritárias associadas de mudanças climáticas e gerenciamento de 
riscos de desastres para os próximos nove anos (2019-2028) com base nas políticas e 
estratégias existentes. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/68018_kiribatijointimplementationplanforc.pdf 

EVENTOS 

 

 
 

 
 
 



 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

          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 

                    

 

 

 


