
 

                       

PUBLICAÇÃO: 12/04/2018 

                                 

Oficina do Grupo de Estudos sobre Ordenamento 
Territorial, Resiliência e Sustentabilidade para Gestores 
Municipais de Proteção e Defesa Civil 
 
1. Finalidade 

Esta capacitação é voltada para os Gestores Municipais de Proteção e Defesa Civil da 

Região de Campinas, visando atender as demandas de Proteção e Defesa Civil no 

sentido de compatibiliza-los, as premissas do Marco Regulatório de Sendai, às leis 

federais, 10 passos essenciais estabelecidos na Campanha Mundial  “ Construindo 

Cidades Resilientes”  e na elaboração de Mapas Comunitários de Riscos. 

2. Programação  

Data: 10 de abril de 2018 

Período da manhã – 09h00 às 12h00 

Defesa Civil no Brasil ,Marco Regulatório de Sendai  e Scorecard  (3° Ciclo da Campanha 
Cidades Resilientes) 
 
Período da tarde – 13h30 às 17h00 
 
Mapa Comunitário de Riscos  

3. Público-alvo: Gestores Municipais de Proteção e Defesa Civil – Região de Bragança 

Paulista 



4. Cidades Participantes: Atibaia, Lindóia, Joanópolis, Socorro, Mogi Mirim, Piracaia, 

Bom Jesus dos Perdões, Piracaia, Bragança Paulista, Pinhalzinho, Campinas, Itatiba 

5. Local: Bragança Paulista - Avenida Francisco Samuel Luchesi Filho, nº 42, Jd. Júlio 

Mesquita 

   

       

       

 
FONTE:http://www.braganca.sp.gov.br/content.php?id=1223&unc=1523447521 

 

FAO destaca papel do Brasil na resposta à demanda 
global por alimentos 

O representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO) no Brasil, Alan Bojanic, participou na segunda-feira (9/04) do 3º Fórum do 
Agronegócio, em Londrina (PR), que debateu o protagonismo do agronegócio 
brasileiro pelo mundo, as estratégias para consolidar novos mercados e as soluções 
para os problemas que atingem o setor, como infraestrutura, armazenamento, 
competitividade e logística. 

Bojanic destacou o papel do Brasil na resposta à demanda global por alimentos. “Até 
2024, 2027 temos certeza de que o Brasil estará produzindo 300 milhões de toneladas 
de grãos, o que é chave para nós que pensamos em segurança alimentar para a 



população de todo o planeta”, afirmou. Para Bojanic, o Brasil precisa exportar 
conhecimento, ser modelo de sustentabilidade e líder em empreendedorismo. 

Segundo o representante da FAO no Brasil, discutir o agronegócio neste momento é 
extremamente oportuno. “O agronegócio tem potencial para alimentar e gerar 
emprego para boa parte da população brasileira”, afirmou. 

Participaram do 3º Fórum, que aconteceu durante a 58ª edição da ExpoLondrina, 
produtores, instituições de pesquisa, cooperativas e alunos de universidades 

FONTE:http://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/pt/c/1115262/ 

 

Empoderamento das mulheres após desastre: um estudo 
longitudinal da mudança social 

Este artigo examina as mudanças nas relações de gênero em uma pequena 
comunidade costeira como resultado do terremoto e tsunami de 2010 no 
Chile. Vulnerabilidade e resiliência são usadas como uma estrutura conceitual para 
analisar essas mudanças. Com base em evidências empíricas de um estudo longitudinal 
de sete anos e de um trabalho quase etnográfico, este artigo explora as mudanças nas 
relações de poder nos diferentes estágios do desastre e na recuperação de longo 
prazo, bem como as condições que fomentaram essas mudanças. 

As descobertas mostram padrões distintos de mudança. Primeiro, os desastres podem 
desencadear mudanças duradouras que desafiam as relações patriarcais 
históricas. Segundo, enquanto a vulnerabilidade aumenta após um desastre, a 
resiliência pode potencialmente neutralizar a vulnerabilidade das mulheres. Este 
artigo propõe que a resiliência pode ser um caminho para produzir mudanças de longo 
prazo nas relações de gênero e capacitar as mulheres no contexto de desastres. 

FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11069-018-3204-4 

 

 

Para uma proteção social adaptativa nas Filipinas 



Este resumo de políticas investiga o conceito de proteção social adaptativa 
(ASP). Também recomenda medidas aplicáveis para tornar os atuais programas de 
proteção social (SP) nas Filipinas mais adaptáveis. 

O ASP explora a interseção de SP, a adaptação às mudanças climáticas (CCA) e a 
redução do risco de desastres (RRD) na abordagem da pobreza e vulnerabilidade. A 
exploração do referido cruzamento é essencial, tendo em conta os potenciais efeitos 
adversos de frequentes eventos climáticos extremos e mudanças nos padrões 
climáticos no sucesso dos SP e nos esforços de redução da pobreza nas Filipinas. 

FONTE:https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/7559/pidspn1718.pdf?sequence=1 

 

Transformação para sociedades sustentáveis e resilientes 
na Ásia e no Pacífico 

Este relatório faz um balanço da natureza mutável dos riscos cada vez mais complexos 
na Ásia e no Pacífico, e os estresses, choques que estão afetando as perspectivas de 
uma região diversificada para alcançar os ODS. Ele destaca os efeitos de perigos 
naturais selecionados, choques de commodities e choques de poluição nos sistemas 
humanos fundamentais da região e descreve os esforços feitos pelos cidadãos, 
sociedade civil, governo e setor privado para construir capacidades de resiliência. Ele 
chama a atenção para a necessidade de fortalecer nossa capacidade de transformar 
nossas sociedades por meio da conversão de riscos em oportunidades, se quisermos 
alcançar os ODS. 

Este relatório apresenta uma abordagem de três etapas para incorporar o pensamento 
de resiliência na formulação de políticas para construir capacidade de resiliência. A 
abordagem: (1) identifica riscos; (2) explora os impactos potenciais nos sistemas 
humanos e grupos vulneráveis; e (3) identifica políticas e respostas institucionais que 
constroem essas capacidades de resiliência. A aplicação da abordagem de três etapas 
no caso de sistemas de alimentos revela os riscos emergentes das mudanças climáticas 
e mudanças demográficas nesses sistemas. 

FONTE:http://www.unescap.org/sites/default/files/publications/SDG_Resilience_Report.pdf 

 

CDB financia programa para aumentar resiliência social a 
desastres naturais 



Apesar da alta vulnerabilidade da Região do Caribe a desastres naturais e o efeito que 
eles podem ter na saúde mental e no bem-estar psicossocial, a resiliência social é 
frequentemente negligenciada nos esforços de mitigação e reconstrução. Em resposta 
direta a essa questão, o Banco de Desenvolvimento do Caribe (BDC) anunciou que 
financiará um programa para melhorar a capacidade de saúde mental e apoio 
psicossocial na gestão de desastres no Caribe.  

"É fundamental que a resposta de um país a qualquer desastre inclua um componente 
de apoio psicossocial e saúde mental para reconstruir a resiliência individual e social", 
disse Daniel Best, diretor de projetos do CDB. 

“Testemunhamos em primeira mão como os sentimentos de ansiedade e angústia 
podem resultar da incapacidade de tolerar e suportar ameaças ambientais e sociais e 
levar a comportamentos, incluindo abuso de substâncias, abuso infantil e conjugal e 
violência baseada em gênero. Isso pode potencialmente ter um impacto debilitante de 
longo prazo sobre as vítimas e, por extensão, o desenvolvimento dos Pequenos 
Estados Insulares em Desenvolvimento ”, acrescentou. 

Abordar a saúde mental e o apoio psicossocial tornou-se cada vez mais relevante para 
governos e agentes humanitários. A doação do CDB ajudará a Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS) a melhorar a capacidade regional de fornecer esse tipo de 
apoio no gerenciamento de desastres e atingir três objetivos principais: 

• construir capacidade regional para saúde mental e apoio psicossocial na gestão 
de desastres no setor da saúde, outras agências fora do setor de saúde e a 
comunidade em geral; 

• fortalecer as competências no país para realizar avaliações de necessidades de 
apoio à saúde mental e psicossocial e desenvolver ou atualizar planos de ação 
para esse apoio no gerenciamento de desastres; e 

• desenvolver e implementar uma campanha caribenha de conscientização e 
comunicação em preparação para a temporada de furacões de 2018 para 
aumentar o conhecimento, aceitação e aceitação de serviços de apoio 
psicossocial e de saúde mental. 

Cinco países membros mutuários do CDB, incluindo alguns afetados pelos furacões 
Irma e Maria em 2017, serão selecionados para participar do programa, que deverá ser 
implementado de abril de 2018 a outubro de 2019. 

Atenção especial será dada a grupos específicos dentro da população em geral, que 
podem estar em maior risco de resultados negativos durante uma situação de 
desastre, como crianças e adolescentes; mulheres; os idosos; povo indígena; aqueles 
com transtornos mentais preexistentes; migrantes; os deficientes; pessoas sem 
moradia; e aqueles que vivem em abrigos. 

O escritório de coordenação de programas sub-regionais da OPAS em Barbados será 
responsável pela gestão geral e coordenação do projeto. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/news/view/57619 



 

Recomendação geral n. 37 sobre as dimensões 
relacionadas ao gênero da redução do risco de desastres 
no contexto das mudanças climáticas 

Esta orientação foi produzida pelo Comitê da ONU para a Eliminação da Discriminação 
contra a Mulher (o Comitê). Nos termos do artigo 21 (1) da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (a Convenção), a 
presente recomendação geral fornece orientação aos Estados Partes sobre a 
implementação de suas obrigações sob a Convenção em relação à redução do risco de 
desastres e das Alterações Climáticas. Em seus relatórios submetidos ao Comitê de 
acordo com o artigo 18, os Estados Partes devem cumprir as obrigações gerais para 
assegurar igualdade substantiva entre mulheres e homens em todas as áreas da vida, 
assim como garantias específicas em relação àqueles direitos da Convenção 
particularmente afetados pelas mudanças climáticas. e desastres. Isso inclui eventos 
climáticos extremos, como inundações e furacões, bem como fenômenos de início 
lento,  

O objetivo desta recomendação geral é ressaltar a urgência de mitigar a mudança 
climática e destacar as medidas que precisam ser tomadas para alcançar a igualdade 
de gênero como um fator que reforçará a resiliência de indivíduos e comunidades 
globalmente no contexto de mudanças climáticas e desastres. . A recomendação geral 
também procura contribuir para a coerência, a prestação de contas e o reforço mútuo 
de diferentes agendas internacionais sobre redução do risco de desastres e adaptação 
às mudanças climáticas, concentrando-se no impacto das mudanças climáticas e 
desastres sobre os direitos humanos das mulheres. 

A recomendação geral enfoca as obrigações dos Estados partes e dos atores não-
estatais de adotar medidas efetivas para prevenir, mitigar e responder a desastres e 
mudanças climáticas e, nesse contexto, assegurar que os direitos humanos de 
mulheres e meninas sejam respeitados, protegidos e cumpridos. em conformidade 
com o direito internacional. A Recomendação Geral identifica três áreas diferentes, 
mas que se reforçam mutuamente, para a ação de partes interessadas centradas em: 
(i) os princípios gerais da Convenção aplicáveis ao risco de desastres e às mudanças 
climáticas; (ii) medidas específicas para abordar a redução do risco de desastres e a 
mudança climática; e (iii) áreas específicas de preocupação. 

FONTE:http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW

_C_GC_37_8642_E.pdf 



 

Pernambuco cria comissão para cumprir metas da ONU 
de desenvolvimento sustentável 

Com o tema “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Meta Global, Ação 
Municipal”, o 5º Congresso Pernambucano de Municípios reuniu na semana passada, 
no Recife, representantes de governos, sociedade civil, setor privado e organismos 
internacionais. Evento discutiu como políticas públicas podem contribuir para o 
cumprimento em nível local das metas da ONU. 

“Sabemos que precisamos fortalecer o papel dos municípios, e a articulação que as 
cidades podem fazer para melhorar seus serviços públicos é necessária e fundamental 
para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo”, afirmou o governador Paulo 
Câmara, que assinou decreto, durante o encontro, para criar a Comissão Estadual para 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

No evento, realizado nos dias 5 e 6 de abril, o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), a Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE) e o 
governo estadual firmaram uma parceria para promover o desenvolvimento 
sustentável nas cidades pernambucanas. 

Ao longo do congresso, o organismo da ONU participou de debates sobre tecnologia e 
gestão municipal e sobre o papel da comunicação para a implementação da Agenda 
2030. Pauta das discussões também incluíram consórcios públicos para o 
desenvolvimento territorial; gestão sustentável da água; planejamento e mobilidade 
urbana; resíduos sólidos e saneamento; energia limpa e acessível; e produção e 
consumo conscientes para o crescimento rural. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/pos2015/ 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTOS 

 

Cidades Resilientes – Redução do Risco de Desastres nas 

cidades de Lisboa e Setúbal 

Resumo da sessão: 

 Os riscos de desastre com origem natural, tecnológica, econômica e social, constituem 

presentemente uma realidade complexa. As cidades nunca estiveram tão expostas a 

este tipo de choques, como nos dias de hoje. O aumento da frequência e gravidade 

dos acidentes graves e catástrofes ocorridos nas últimas décadas a nível mundial, 

avivam a memória de toda a sociedade e fortalecem a necessidade de definição de 

uma política preventiva conjunta e com o envolvimento de organizações públicas e 

privadas, governantes, operacionais, especialistas e o próprio cidadão. Esta urgência 

na implementação de uma estratégia preventiva conjunta, visa contribuir para a 

minimização dos danos decorrentes desse tipo de eventos e que têm conduzido à 

disseminação de sociedades, culturas e territórios (de forma direta e indireta); à 

supressão de serviços básicos; à interferência na qualidade de vida; à degradação do 

ambiente e ao investimento de montantes avultados para a reconstrução de 

sociedades. 

FONTE:https://gallery.mailchimp.com/ddb32133aca82fe01d84f1b95/files/31279884-de68-43b2-b941-

4f1a1b8d3f96/Resumo_PE17_04_2018.pdf 

FONTE:http://www.lisboaenova.org/pt/eventos/pontos-de-encontro/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 

 

 

 

 


