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Campinas inspira software que qualifica cidades para 
projeto da ONU 

                                    

                                      O lançamento do software reuniu autoridades no Palácio dos Bandeirantes 

                                        

                                                                  Sidnei Furtado 

Um relatório, produzido pela Prefeitura de Campinas, que tornou o município o 
primeiro do País a se adequar ao projeto da ONU Cidades Resilientes, foi usado como 
base de um software que ensina prefeituras brasileiras a se qualificarem para essa 
iniciativa das Nações Unidas. 

  



  “Campinas tornou-se uma referência global em resiliência graças ao forte apoio da 
gestão à iniciativa”, destacou o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, que 
acrescentou que o município, que já qualificou cidades brasileiras na implantação do 
programa de resiliência, está disponível a colaborar para o sucesso da iniciativa. 
    
Concebida pela empresa brasileira AI Systems Research – AISR, a ferramenta será 
disponibilizada inicialmente apenas para as prefeituras que tenham constituído Comitê 
da Cidade Resiliente (CCR) nos padrões estabelecidos pela ONU: São José do Rio Preto, 
Campos do Jordão, Fernandópolis, Itatiba e Vinhedo. 
    
O software foi apresentado na segunda-feira, dia 12 de novembro, pelo CEO da AISR, 
Fernando Perez de Britto, no Palácio dos Bandeirantes, para autoridades estaduais, 
representantes de Campinas e de diversos municípios paulistas. 
  

 O software está disponível no site http://makingsmartcities.org/. Lá, mediante uma 
senha, a ser concedida pela Defesa Civil do Estado de São Paulo ou pelo coordenador de 
Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, o município terá acesso a uma espécie de 
tutorial para desenvolver o relatório e os procedimentos necessários para se qualificar 
para o programa da ONU. 
  
 AISR é integrante do Conselho Global e é a única empresa brasileira da Aliança do Setor 
Privado da UNISDR para Sociedades Resilientes a Desastres (ARISE). 
FONTE:http://campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=35318 

 

Reunião de implementação da “Campanha Construindo 
Cidades Resilientes”. 

Aconteceu ontem no Salão dos Pratos do Palácio dos Bandeirantes importante reunião 
de apresentação do softer que auxilia na elaboração do Plano de Ação Local de 
Resiliência aos municípios que já se encontram habilitados para a elaboração, 
Campinas, Itatiba, Vinhedo, Fernandópolis e São José do Rio Preto. 

Uma “Cidade Resiliente” é aquela que tem a capacidade de resistir, absorver e se 
recuperar de forma eficiente aos efeitos de um desastre e, de maneira organizada, 
prevenir que vidas e bens sejam perdidos. Para tanto, é necessária a união de esforços 
entre governos locais e a sociedade civil. 

Aconteceu ontem no Salão dos Pratos do Palácio dos Bandeirantes importante reunião 
de apresentação do software que auxilia na elaboração do Plano de Ação Local de 
Resiliência aos municípios que já se encontram habilitados para a elaboração, 
Campinas, Itatiba, Vinhedo, Fernandópolis e São José do Rio Preto. 

Uma “Cidade Resiliente” é aquela que tem a capacidade de resistir, absorver e se 
recuperar de forma eficiente aos efeitos de um desastre e, de maneira organizada, 



prevenir que vidas e bens sejam perdidos. Para tanto, é necessária a união de esforços 
entre governos locais e a sociedade civil. 

 

FONTE: http://www.defesacivil.sp.gov.br/?p=5347 

 

 

Sirenes de alarme para deslizamentos de encostas – A 
experiência precursora da cidade do Rio de Janeiro 

                     
No primeiro semestre de 2011, foi instalado um Sistema de Alarme por Sirenes em 102 
comunidades da cidade do Rio de Janeiro, visando reduzir ou mesmo evitar a perda de 
vidas humanas decorrentes de Deslizamentos de Encostas causados pelas chuvas fortes 
e/ou prolongadas. A realização de um detalhado “Mapeamento geológico-geotécnico 
de Risco” pela Fundação Geo-Rio no segundo semestre de 2010 foi um grande propulsor 
do fortalecimento da ideia deste sistema, pois foi com base neste estudo que foram 
definidas as comunidades contempladas com as sirenes. No outro ponto, tinha-se o fato 
de que a cidade do Rio de Janeiro já possuia o “Sistema Alerta Rio”, que além da previsão 
meteorológica, contava com a presença, consolidada, de 33 pluviômetros automáticos 
que enviavam os dados em tempo real para um site específico. Assim sendo, técnicos 
especialistas da Prefeitura do Rio de Janeiro, desenvolveram um “Protocolo de 



Acionamento do Sistema de Alarme Sonoro”, que além de definir os procedimentos a 
serem realizados, definia os critérios e condições de acionamento em função de índices 
pluviométricos críticos. Cabe destacar que, desde o início, até mesmo pelo objetivo 
principal do sistema, a implantação e operação das sirenes teve o foco nas pessoas, 
inclusive a participação dos moradores no processo de implantação foi necessária e 
primordial. Neste sentido, logo no início do processo de instalação do sistema, Líderes 
Comunitários, participaram do processo de escolha do local de colocação da sirene, bem 
como da escolha e definição dos Pontos de Apoio, locais, seguros, para receber as 
pessoas temporariamente durante a chuva. Convém destacar que, desde a instalação 
do Sistema de Alarme por Sirenes na cidade do Rio de Janeiro, até o presente momento, 
não foram registradas mortes decorrentes de deslizamentos de encostas nos morros em 
que o sistema foi implantado. Entende-se que trata-se de um projeto de enorme 
relevância e sucesso, não apenas pelo sistema de alarme em si, mas também por ter 
potencializado uma série de outras ações de percepção de risco e mobilização dos 
moradores, em especial pela realização de diversos exercícios simulados de 
desocupação entre outras ações de treinamento e conscientização. Portanto, até por 
ter sido um projeto precursor e ter estimulado a instalação deste tipo de sistema em 
várias outras localidades (por exemplo, cidades da Região Serrana do Estado do Rio de 
Janeiro), pode ser considerado um marco nas ações de Redução do Risco de Desastres 
em nosso país. 

 

‘Defesa Civil nas Escolas’ leva estudantes ao Corpo de 
Bombeiros 
Volta Redonda – Estudantes do 5º ano do ensino fundamental de quatro unidades 
escolares de Volta Redonda participaram de visitas monitoradas na quinta-feira, dia 08, 
ao 22º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Volta Redonda. As visitas dos alunos das 
escolas Fernando de Noronha, Otacília da Silva Mendonça, Maria Carraro, Othon Reis 
Fernandes, são parte do treinamento do curso ‘Defesa Civil nas Escolas’, que começou 
em abril e prepara os estudantes para agir na prevenção de acidentes. As escolas estão 
nos bairros Vila Brasília, Verde Vale, e Mariana Torres. 
O agente da Defesa Civil Rogério dos Santos acompanhou os alunos. “O objetivo do 
curso, realizado de 15 em 15 dias nas escolas, é de que as crianças tenham bastante 
informações sobre a atuação a Defesa Civil  e dos Bombeiros que prestam serviços 
imediatos a população nos casos de emergências e agem também na prevenção”, frisou 
Rogério. 
As palestras foram apresentadas nas escolas pela equipe  e pelo  coordenador da Defesa 
Civil, sargento Leandro Rezende. Nesta quinta, 8, os alunos foram recepcionados e 
instruídos no passeio pelas instalações internas do Corpo de Bombeiros de Volta 
Redonda, no  bairro Aterrado,  pelo 2º tenente Patrick Santana. 
O prefeito Samuca Silva, falou da importância da orientação às crianças: “Os alunos, 
através desses conhecimentos que estão adquirindo, vão aprender a valorizar ainda 



mais o trabalho da Defesa Civil e dos bombeiros. Eles se tornam multiplicadores de 
opiniões dentro da própria residência, ajudando os pais na prevenção”, disse o prefeito. 
Eles foram orientados sobre os prejuízos que o trote pode causar, como a  demora em 
outro atendimento, além de comprometer o salvamento de quem realmente precisa. O 
que mais chamou a atenção dos alunos foi o  mapa da área operacional do Grupamento 
que mostra  a localização e o tipo de  acidente, quando são acionados. 
Os estudantes visitaram o depósito de material operacional e a frota de veículos 
preparados para combater sinistros e prestar atendimentos a pessoas acidentadas, além 
de conhecerem como é utilizado corretamente os diversos extintores (água, pó químico, 
gás carbônico CO2) para os diferentes tipos de incêndio. Eles viram ainda os 
equipamentos utilizados pelos bombeiros em casos de acidentes de trânsito para salvar 
vidas e se divertiram na visita a ambulância, onde conheceram todos os recursos usados 
pela corporação. 
O estudante Marcos Vinicius, de 13 anos, disse do que gostou: “A gente aprendeu a fazer 
os primeiros socorros, a ajudar a outras pessoas. Se alguém engasgar, sabemos como 
socorrer. Aprendemos todos os telefones de emergência para ligar em caso de fogo, ou 
acidente. E que ninguém deve fazer trote para as autoridades”, disse o estudante. 
A professora Elonildes Belani, elogiou o curso: “Eles estão quase se formando e 
aprenderam muito com a Defesa Civil com esta visita aos bombeiros. Vão ter mais 
respeito com o trabalho que é feito para a população pelo bombeiros e pela Defesa Civil. 
E ainda  a necessidade de preservar o meio ambiente, não descartando lixo de forma 
irregular”. 

FONTE:https://diariodovale.com.br/cidade/defesa-civil-nas-escolas-leva-estudantes-ao-
corpo-de-bombeiros/ 

  

Recognizing a Year in Critical Infrastructure Innovation 
(Reconhecendo um ano na inovação de infraestrutura 
crítica) 

José Ananias Duarte Frota 

Esta Delegacia recebeu o seguinte comunicado do U.S. Department of 
Homeland Security: 

Recognizing a Year in Critical Infrastructure Innovation 

11/13/2018 08:41 AM EST 

This November, the Department of Homeland Security (DHS) Science and Technology 
Directorate (S&T) recognizes the importance of increasing the resilience of our most 



core societal functions in an ever-changing technological landscape. October was 
Cybersecurity Awareness month, and it leads us into this month’s critical infrastructure 
focus with good reason: cyber innovation is forever transforming how the 16 essential 
sectors of critical infrastructure are managed. 

Escrevemos desde julho deste ano algumas ¹reflexões abordando este relevante tema 
principalmente sobre o risco cibernético e de possíveis cenários de um “Desastre 
Cibernético” em infraestruturas críticas, com o último texto, “²Desafios do Sistema 
Nacional de Proteção e Defesa Civil” publicado domingo 11 de novembro. 

Hoje, 13 de novembro, a Diretoria de Ciência e Tecnologia do Departamento de 
Segurança Interna (DHS) estadunidense reconhece a importância de aumentar a 
resiliência das funções sociais mais centrais em um cenário tecnológico em constante 
mudança. O mês de outubro foi o mês da Conscientização sobre Segurança Cibernética 
e direciona a infraestrutura crítica focando por bons motivos: a inovação cibernética 
está sempre transformando a forma como os 16 setores essenciais da infraestrutura 
crítica são gerenciados. 

Instalações comerciais, transporte, saúde, serviços financeiros, reatores nucleares e 
instalações governamentais, para mencionar alguns, são todas as coisas em que o 
cidadão médio confia para funcionar todos os dias. Eles são todos suscetíveis a ataques 
cibernéticos, e ainda precisam da resiliência para resistir a outras catástrofes naturais e 
causadas pelo homem. 

A inovação tecnológica se move a uma velocidade incrível. Pense na rapidez com que a 
humanidade progrediu do primeiro voo motorizado para o pouso na lua - apenas 66 
anos! Uma das maneiras pelas quais o Departamento de Segurança Interna (DHS) e 
Diretoria da Ciência e Tecnologia (S & T) ajudam a promover a inovação contínua é de 
minimizar o risco de responsabilidade por novas soluções por meio do Ato de Proteção 
ao Terrorismo Promovendo Tecnologias Efetivas (SAFETY Act). 

A Diretiva Presidencial de Políticas 21 (PPD-21): A Segurança e Infraestrutura de 
Infraestrutura Crítica promove uma política nacional para fortalecer e manter 
infraestruturas críticas seguras, funcionais e resilientes. 

O PPD-21 identifica 16 setores de infraestrutura crítica: 

Setor Químico. O Departamento de Segurança Interna é designado como a Agência 
Específica do Setor para o Setor Químico. 

Setor de Instalações Comerciais. O Departamento de Segurança Interna é designado 
como a Agência Específica para o Setor de Instalações Comerciais, que inclui uma grande 
variedade de sites que atraem grandes multidões de pessoas para compras, negócios, 
entretenimento ou hospedagem. 

Setor de Comunicações. O setor de comunicações é um componente integral da 
economia dos U.S.A, subjacente às operações de todas as empresas, organizações de 
segurança pública e governo. O Departamento de Segurança Interna é a Agência 
Específica para o Setor de Comunicações. 



Setor de Manufatura Crítica. O Departamento de Segurança Interna é designado como 
a Agência Específica para o Setor de Manufatura Crítica. 

Setor de Barragens. O Departamento de Segurança Interna é designado como a Agência 
Específica  para o Setor de Barragens. O Setor de Barragens compreende projetos de 
barragens, eclusas de navegação, diques, barreiras contra furacões, represamentos de 
rejeitos de minas e outras instalações semelhantes de retenção e / ou controle de água. 

Setor de Base Industrial de Defesa. O Departamento de Defesa dos U.S.A é a Agência 
Específica para o Setor de Base Industrial de Defesa. O Setor de Base Industrial de Defesa 
permite a pesquisa, desenvolvimento, projeto, produção, entrega e manutenção de 
sistemas de armas militares, subsistemas e componentes ou peças para atender aos 
requisitos militares dos U.S.A. 

Setor de Serviços de Emergência. O Departamento de Segurança Interna é designado 
como a Agência Específica para o Setor de Serviços de Emergência. O setor oferece uma 
ampla gama de serviços de prevenção, preparação, resposta e recuperação durante as 
operações diárias e a resposta a incidentes. 

Setor Energético. A infraestrutura energética dos U.S.A alimenta a economia do século 
XXI. O Departamento de Energia é a Agência Específica  para o Setor de Energia. 

Setor de Serviços Financeiros. O Departamento do Tesouro é designado como Agência 
Específicar para o Setor de Serviços Financeiros. 

Setor de Alimentos e Agricultura. O Departamento de Agricultura e o Departamento de 
Saúde e Serviços Humanos são designados como Agências Específicas para o Setor de 
Alimentos e Agricultura. 

Setor de Instalações Governamentais. O Departamento de Segurança Interna e a 
Administração de Serviços Gerais são designados como Agências Específicas Co-Setoriais 
para o Setor de Instalações Governamentais. 

Setor de saúde e saúde pública. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos é 
designado como Agência Setorial Específica para o Setor de Saúde e Saúde Pública. 

Setor de Tecnologia da Informação. O Departamento de Segurança Interna é designado 
como a Agência Específica para o Setor de Tecnologia da Informação. 

Reatores Nucleares, Materiais e Setor de Resíduos. O Departamento de Segurança 
Interna é designado como a Agência Específica do Setor para os Reatores Nucleares, 
Materiais e Setor de Resíduos. 

Setor de Sistemas de Transporte. O Departamento de Segurança Interna e o 
Departamento de Transportes são designados como Agências Específicas Co-Setoriais 
para o Setor de Sistemas de Transporte. 

A Agência de Proteção Ambiental é designada como Agência Específica para o Setor de 
Sistemas de Água e Esgoto. 

Finalmente, ratificamos o que anteriormente posicionamos. 



Risco Cibernético - probabilidade de ocorrência de um incidente cibernético associado 
à magnitude do dano por ele provocado. 

“Doutrina Militar de Defesa Cibernética - MD31- M-07 (1ª Edição/2014)”. 

  

Esta interação, por consequência atenderá às necessidades de capacitação, 
desenvolvendo portanto habilidades e conhecimentos em Cibersegurança para o 
programa “Cidades Resilientes”, pesquisando novos métodos para entender como os 
sistemas podem ser comprometidos, tanto quanto, projetar Sistemas Cibernéticos para 
que eles sejam seguros, aperfeiçoar ou corrigir a Infraestrutura Cibernética que já tenha 
sido implantada e as que virão a ser implementadas de maneira cada vez mais segura, 
em que pese a complexidade na busca de evitar o "Desastre Cibernético". 

Os crimes cibernéticos consistem em violações virtuais de segurança que podem 
resultar em roubo de dados e valores. As motivações por trás dos ataques às empresas 
também incluem extorsão, paralisação de atividades, danos reputacionais e em casos 
extremos paralisar sistema de energia elétrica, de trânsito, comunicação, água 
provocando um “Desastre Cibernético” impactando em nível equivalente a um desastre 
natural 

Ataques direcionados podem ameaçar infraestruturas essenciais que estejam 
conectadas à Internet se não houver a adoção de medidas de segurança cibernética, 
considerando que esse risco estará sujeito a um aumento significativo devido ao uso da 
Internet das Coisas. A Internet das Coisas também pode transformar-se na Internet das 
Ameaças. 

Portanto, considerando que infraestrutura crítica é “a componente, sistema ou parte 
deste situado em território nacional que é essencial para a manutenção de funções vitais 
para a sociedade, a saúde, a segurança e o bem-estar econômico ou social, e cuja 
perturbação ou destruição teria um impacto significativo, dada a impossibilidade”, 
podemos aplicar um novo conceito de desastre ou seja, o "Desastre Cibernético. 

Diante do exposto podemos conceituar: “Desastre Cibernético” é resultado de ataques 
cibernéticos sobre infraestruturas críticas provocando danos humanos, logísticos, 
materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais." 

A Associação dos Diplomados da Escola de Guerra da Terra do Marechal Casimiro 
Montenegro Filho, criador do Instituto Tecnológico de Aeronáutica e do Departamento 
de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, instituições que foram o embrião da Embraer, 
congratula o governo dos Os Estados Unidos da América (United States of America) por 
esta significativa contribuição na Segurança Cibernética e na Infraestrutura Crítica da 
comunidade internacional. 

FONTE:http://adesgce.net/news/recognizing-a-year-in-critical-infrastructure-innovation-
reconhecendo-um-ano-na-inovacao-de-infraestrutura-critica.html 
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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 

                    


