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Defesa Civil e Prevenção de Desastres 

Esta cartilha incentiva gestores e agentes locais a criarem sua estrutura de defesa civil 

utilizando o mínimo de recursos possíveis, priorizando o trabalho voluntário, com o apoio da 

população, da iniciativa privada, da sociedade civil organizada e dos três Entes da Federação 

na execução das ações de prevenção, monitoramentos, gestão de riscos e respostas a 

desastres, com a missão de minimizar ou até mesmo sanar os efeitos negativos oriundos de 

desastres naturais em nossos Municípios. 

FONTE:http://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/Defesa_Civil_e_Prevencao_de_Desastres.pdf 

 



Orientação metodológica: mudança climática e 
diagnóstico de saúde 

Uma abordagem baseada em país para avaliar riscos e investir em sistemas de saúde 

inteligentes para o clima 

Este Diagnóstico de Mudanças Climáticas e Saúde foi desenvolvido para ajudar a 
equipe técnica do WBG e outros parceiros de desenvolvimento a facilitar um diálogo 
focado na ação entre as partes interessadas sobre riscos, resiliência e desempenho de 
setores e sistemas. O Diagnóstico identifica ações prioritárias e investimentos para 
melhorar a resiliência de um sistema de saúde (e outros sistemas relacionados), 
reduzir as emissões de gases de efeito estufa e aumentar o potencial inteligente para o 
clima de projetos planejados ou em andamento. O objetivo geral de realizar uma 
mudança climática e diagnóstico de saúde é ligar o conhecimento ao investimento. 

Este guia foi concebido para ser utilizado por profissionais de desenvolvimento que 
realizam alterações climáticas e diagnósticos de saúde em um país ou região 
cliente. Os métodos são novos e em evolução, refletindo as abordagens do estado da 
arte para aumentar a resiliência e promover o desenvolvimento de baixas emissões de 
carbono. Os materiais de orientação, incluindo este guia, serão atualizados e revisados 
com experiência. 

Este trabalho também fornece uma introdução à resiliência do sistema de saúde, 
oferece orientação sobre como iniciar o processo de diagnóstico e formar uma equipe 
de implementação forte e descreve os cinco principais estágios em detalhes. Cada 
capítulo inclui instruções passo a passo e conselhos. 

FONTEhttp://documents.worldbank.org/curated/en/552631515568426482/pdf/122328-WP-PUBLIC-

WorldBankClimateChangeandHealthDiagnosticMethodologyJan.pdf 

 

 

Agências da ONU se unem para combater riscos 
ambientais de saúde 
 

A ONU Meio Ambiente e a Organização Mundial da Saúde (OMS) firmaram nesta 
semana (10/01) uma nova parceria para enfrentar os problemas de saúde causados 
pela poluição ambiental. Cooperação visa ampliar a realização de pesquisas, além de 
aprimorar métodos de monitoramento da qualidade do ar e da água. Agências 
trabalharão ainda por melhorias na gestão de resíduos e produtos químicos. Acordo 



prevê que os dois organismos compartilhem a coordenação da campanha da ONU 
BreatheLife. 

“Nossa saúde está diretamente relacionada à saúde do ambiente em que vivemos. 
Somados, os riscos do ar, da água e dos químicos matam mais de 12,6 milhões de 
pessoas por ano. Isso não pode continuar”, alertou o diretor-geral da OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, durante a assinatura do acordo, em cerimônia em Nairóbi. 

O especialista acrescentou que “a maioria dessas mortes ocorre em países em 
desenvolvimento na Ásia, África e América Latina, onde a poluição ambiental 
apresenta sua maior carga de saúde”. O acordo firmado entre a OMS e a agência 
ambiental das Nações Unidas representa o pacto mais significativo sobre ação 
conjunta em todo o campo de questões ambientais e de saúde em mais de 15 anos. 

“Há uma necessidade urgente de que nossas agências trabalhem cada vez mais juntas 
para enfrentar as ameaças críticas para a sustentabilidade ambiental e o clima, 
alicerces para a vida neste planeta”, disse o diretor-executivo da ONU Meio Ambiente, 
Erik Solheim. 

FONTE:http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5576:onu-meio-

ambiente-e-oms-concordam-em-colaborar-para-conter-os-riscos-ambientais-para-a-

saude&Itemid=839 

 

 

Reconstruindo Christchurch: uma mudança sísmica na 
construção de sistemas estruturais 

Após os terremotos de 2010-2011 em Canterbury, grande parte do Distrito Central de 
Negócios de Christchurch (CBD) foi demolida e uma nova cidade surgiu em seu 
lugar. Este documento descreve um estudo realizado para (a) quantificar a medida em 
que vários tipos de sistema estrutural foram utilizados nos novos edifícios construídos 
no início de 2017, e (b) identificar alguns dos fatores que influenciaram as decisões 
sobre a seleção de estruturas materiais e sistemas estruturais específicos utilizados. 

O estudo envolveu uma série de entrevistas com os designers estruturais de mais de 
60% dos edifícios pós-terremoto construídos até o momento no CBD de Christchurch 
(ou seja, 74 edifícios), bem como com engenheiros de Wellington e Auckland, um 
arquiteto, um projeto gerente e desenvolvedor. Os dados também foram coletados de 
várias fontes (incluindo o banco de dados da Câmara Municipal de Christchurch), e 
informações quantitativas sobre formas estruturais e drivers de decisão foram 
montadas para os 74 edifícios considerados.  



FONTE:http://resources.quakecentre.co.nz/wp-content/uploads/2017/11/DISTRIBUTION-COPY-of-

Reconstruction-of-Christchurch-in-Steel-Nov-2017-2.pdf 

 

 

Guia para facilitar o gerenciamento de riscos de 
desastres liderados pela comunidade 

Este guia apoia os profissionais de RRC e de adaptação às mudanças climáticas para 
promover uma abordagem liderada pela comunidade, inclusiva e responsável para 
gerenciar o risco de desastres, seja em um programa de desenvolvimento, uma 
intervenção de recuperação de desastres ou em um projeto específico de 
gerenciamento de risco de desastres. Suas instruções passo a passo, exemplos, dicas e 
lições aprendidas por mobilizadores e facilitadores comunitários experientes são 
relevantes para as comunidades urbanas e rurais e para enfrentar os riscos criados 
pelos riscos de início lento e rápido. 

O guia começa por delinear os princípios do DRM liderado pela comunidade, a saber, 
liderança pela comunidade, inclusão e responsabilidade. Três etapas seguem, 
abrangendo a criação de um mecanismo de participação para planejamento e 
implementação de DRM, avaliação de risco comunitário e desenvolvimento de um 
plano de ação comunitário. A parte de trás do guia contém uma seção de recursos de 
informações adicionais, listas de verificação, modelos, materiais de amostra e leitura 
adicional para auxiliar os profissionais através de cada um dos 10 processos. 

FONTE:https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/guide-to-facilitating-

community-led-disaster-risk-management.pdf 

 

Pesquisa de sistemas de proteção social com resposta de 
choque - Relatório de síntese 

Este relatório de síntese consolida as evidências e as lições aprendidas com a pesquisa, 
baseando-se em todos os estudos de caso e outros resultados, incluindo a revisão da 
literatura, bem como os resumos de políticas sobre desenvolvimento de sistemas e 
monitoramento e avaliação. Destaca as principais formas pelas quais os sistemas de 
proteção social podem contribuir para mitigar o efeito ou a resposta de choques em 
grande escala e as oportunidades e desafios nele contidos; apresenta as características 
do projeto e implementação do programa que determinam a eficiência e eficácia da 



resposta; e resume as lições sobre a realização de uma colaboração bem sucedida 
entre os sistemas humanitário, DRM e de proteção social. 

FONTE:http://www.opml.co.uk/sites/default/files/OPM_Synthesis_Report_Shock_Responsive_SP.pd

f 

 

Seguro paramétrico: fechando o fosso de proteção 

FONTE (S):  CLYDE & CO LLP  

Este artigo explora o crescimento do seguro paramétrico e considera o importante 
papel que tem a desempenhar na construção da resiliência às catástrofes 
naturais. Com os disparadores paramétricos que foram utilizados nos mercados de 
capitais há 20 anos ou mais, este artigo analisa alguns dos desafios e considerações 
legais e regulamentares que surgem à medida que são cada vez mais utilizados nos 
seguros. 

Este artigo pretende fornecer recursos adicionais para apoiar o setor de seguros à 
medida que estes produtos de seguros paramétricos se desenvolvem. Um benefício 
particular do seguro paramétrico pode ser seu papel em ajudar a abordar e fechar a 
lacuna de proteção (a quantidade de perda econômica que não está segurada), que é 
significativa no mundo desenvolvido e enorme no mundo em desenvolvimento. 

FONTE:https://www.clydeco.com/resilience/download 

 

A disponibilidade e a acessibilidade da cobertura para 
perda de incêndios no seguro de propriedade residencial 
na interface terrestre-urbana e outras áreas de alto risco 
da Califórnia: resumo CDI e soluções propostas 

Este artigo fornece um resumo das principais questões relacionadas com a 
disponibilidade e acessibilidade da cobertura de seguro residencial na Califórnia, 
incluindo considerações de risco de incêndio na interface florestal-urbana e os 
modelos de risco de incêndios utilizados pelas seguradoras. 

O documento oferece as recomendações do Departamento de Seguros da Califórnia 
(CDI) ao Legislativo estadual e outras partes interessadas sobre como esses problemas 



podem ser abordados através de um esforço cooperativo de todos os níveis de 
governo, setor de seguros, grupos de consumidores e outras partes interessadas. 

FONTE:http://www.insurance.ca.gov/0400-news/0100-press-releases/2018/upload/nr002-

2018AvailabilityandAffordabilityofWildfireCoverage.pdf 

 

Melhores práticas agrícolas para meios de subsistência 
resilientes em solução salina e vulnerável a inundações 
Bangladesh 

FONTE (S):  SOLIDARITÉS INTERNACIONAL  

Este estudo de caso faz um balanço do projeto da Solidarités International sobre 
práticas agrícolas resilientes no distrito de Satkhira, em Bangladesh, e fornece lições 
aprendidas e recomendações que podem ser úteis para outras ONGs que trabalham 
em contextos semelhantes de solução salina e propensos a inundações. 

De acordo com o Índice de Vulnerabilidade às Alterações Climáticas 2015, o 
Bangladesh é o primeiro país com maior risco para os impactos das mudanças 
climáticas. As condições climáticas agravantes ameaçam a produção agrícola e agora 
quase não permitem que os pequenos agricultores que vivem nos distritos ao longo da 
costa vivam decentemente de suas atividades agrícolas, que representam os principais 
meios de subsistência na área. A Solidarités International apoiou os agricultores no 
distrito de Satkhira entre 2013 e 2016, lançando atividades agrícolas resistentes e 
melhorando a resiliência dos meios de subsistência: acesso a sementes melhoradas, 
melhores práticas agrícolas e desenvolvimento da agricultura integrada. 

FONTE:https://www.solidarites.org/wp-content/uploads/2017/06/Better-farming-practices-

for-resilient-livelihoods-in-saline-and-flood-prone-Bangladesh-1.pdf 

 

Construindo resiliência às mudanças climáticas: 
MGNREGS e ciclones em Andhra Pradesh 

Este artigo é um em uma série de briefings que analisam como o Esquema nacional de 
garantia de emprego rural Mahatma Gandhi (MGNREGS) constrói a resiliência das 



famílias rurais a diferentes choques climáticos. Este artigo examina como a MGNREGS 
está ajudando as famílias no distrito de Srikakulam, Andhra Pradesh, Índia, a construir 
uma resiliência para os ciclones. 

O objetivo da série é identificar opções para que os formuladores de políticas indianos 
integrem o gerenciamento de risco climático no MGNREGS. De uma forma mais ampla, 
a série também pretende fornecer evidências para os formuladores de políticas globais 
sobre como integrar o gerenciamento do risco climático em programas de proteção 
social, ou integrar e cobrir instrumentos de proteção social com instrumentos de 
gerenciamento de risco climático para enfrentar a pobreza no contexto das mudanças 
climáticas. 

FONTE:http://pubs.iied.org/pdfs/10185IIED.pdf 

 

Omissão de carbono: como os EUA comunicaram 
mudanças climáticas não relatadas em 2017 

Este relatório examina a cobertura da mídia de tópicos relevantes para as mudanças 
climáticas que atraíram atenção significativa em 2017, como eventos climáticos 
extremos, e avalia em que medida a cobertura da mídia dos Estados Unidos relacionou 
explicitamente os tópicos com as mudanças climáticas.  

A proporção de peças que mencionaram a mudança climática em contextos relevantes 
para o clima foi decididamente baixa. Não houve tópico de mídia relacionada à 
mudança climática em mais de 33% das peças. Talvez sem surpresa, essa marca de alta 
água vem de artigos que discutem calor recorde. A partir daí, os números caem 
abruptamente. Alguns tópicos, como os furacões, viram pouca menção ao clima, com 
apenas quatro por cento das peças discutindo os furacões Harvey, Irma, Maria ou Nate 
mencionaram as mudanças climáticas ou o aquecimento global. Finalmente, entre 
peças que mencionaram mudanças climáticas ou aquecimento global, apenas nove por 
cento discutiam soluções ou mitigação. 

FONTE:https://www.citizen.org/sites/default/files/public-citizen-carbon-omission-media-report-

january-2018.pdf 

 

 

 



EVENTOS 

 
ONU recebe até 15/1 inscrições para prêmio sobre 
objetivos globais 

As Nações Unidas recebem até 15 de janeiro inscrições para o desafio global Ação dos 
ODS (SDG Action Challenge Awards), que reconhece projetos de destaque e esforços 
inovadores para a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

As Nações Unidas recebem até 15 de janeiro inscrições para o desafio global Ação dos 
ODS (SDG Action Challenge Awards), que reconhece projetos de destaque e esforços 
inovadores para a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Para atingir a Agenda 2030, é necessário dar visibilidade a projetos inovadores e 
mobilizadores no mundo todo. O prêmio visa justamente a encontrar essas pessoas e 
organizações e celebrar suas conquistas, que são uma necessária contribuição para o 
desenvolvimento sustentável internacional. 

O prêmio está aberto a indivíduos, organizações da sociedade civil, governos locais e 
outros que estejam tomando iniciativas para o avanço da Agenda 2030. 

Membros da comunidade global serão convidados a inscrever seus projetos, iniciativas 
e redes no prêmio, cuja cerimônia ocorrerá em 21 de março durante o Festival Global 
de Ação para o Desenvolvimento Sustentável em Bonn, na Alemanha. 

Quando aplicável, os vencedores também serão convidados a 
oferecer workshops durante o evento e compartilhar suas habilidades e boas práticas 
com os participantes. 

As inscrições serão analisadas por um painel de especialistas, com o vencedor do 
prêmio adicional — o People’s Choice Award — sendo escolhido pelos participantes do 
festival antes da cerimônia de premiação. 

As categorias são “mobilizadores”, que premia aqueles que demonstrarem sucesso na 
mobilização de cidadãos ou voluntários na ação pelos ODS; “contadores de histórias”, 
que premia equipes ou indivíduos que capturam histórias humanas poderosas para 
ajudar a comunicar a importância dos ODS; “comunicadores”, que premia campanhas 
de comunicação mais criativas e de impacto. 

Outras categorias incluem “visualizadores”, que premia iniciativas de comunicação 
cidadã com o poder público; “inovadores”, que premia o uso criativo das novas 
tecnologias para a comunicação dos ODS; “conectores”, que premia pessoas ou 
equipes que demonstrarem formas inovadoras de reunir atores, construir redes, em 



prol dos ODS; e “inclusivos”, que premia os melhores esforços para garantir que 
grupos excluídos façam parte do diálogo e da implementação dos objetivos globais. 

O prêmio é organizado pela SDG Action Campaign, uma iniciativa especial do 
secretário-geral da ONU, administrada pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) e cujo objetivo é apoiar o Sistema ONU e seus Estados-
membros a defender e engajar o público na implementação dos ODS 

FONTE:http://sdgactioncampaign.org/initiatives/sdg-action-challenge-awards/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 


