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Prefeitura cria “Comitê Cidade Resiliente”  

 
Prefeitura cria “Comitê Cidade Resiliente” 

Comitê tem representantes de todas as secretarias, autarquias e Câmara Municipal. 
Objetivo é discutir ações preventivas para combater desastres 

  



A apresentação do Comitê Cidade Resiliente foi realizada na manhã da terça-feira, dia 
8, na Defesa Civil de Volta Redonda, que é a responsável pela coordenação do projeto. 
A reunião contou com a presença de representantes de todas as secretarias, autarquias 
e da Câmara Municipal.      

“Hoje nós realizamos a apresentação oficial do projeto para todos os participantes. O 
próximo passo é trabalhar na criação de um plano de contingência, que será elaborado 
em parceria. E esse plano será disponibilizado na internet para que toda a população 
tenha acesso. Nossa meta é trabalhar na prevenção e redução das possibilidades de 
desastres”, explicou Rafael Champion , coordenador Municipal de Proteção e Defesa 
Civil.  “O plano de contingência vai contemplar ações preventivas para cada tipo de 
cenário, como inundações, deslizamentos ou outras emergências”, acrescentou.   

 Champion explicou que a criação do “Comitê Cidade Resiliente” faz parte do decreto 
municipal Nº 14.863, publicado em 18 de janeiro 2018, e que menciona que Volta 
Redonda aderiu à campanha mundial “Construindo Cidades Resilientes”, do Escritório 
das Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres (UNISDR). 

 O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, destacou que a criação do Comitê faz parte 
das ações de segurança em prol da cidade. “O Comitê Cidade Resiliente contempla 
todas as secretarias justamente para pensarmos em conjunto nas soluções. Todas as 
secretarias do governo, autarquias e até a Câmara estão envolvidas. Devemos desde 
já pensar numa Volta Redonda mais segura para o futuro”, destacou Samuca Silva.        

FONTE:http://www.voltaredonda.rj.gov.br/component/content/article/9-noticia-destaque/4159-
prefeitura-cria-comite-cidade-resiliente 

 

 

 
Relatório anual UNISDR 2017 

O Relatório Anual de 2017 é o relatório final do biênio 2016-17 e fornece uma visão geral dos 
resultados alcançados pela UNISDR em relação ao seu Programa de Trabalho 2016-2019. 

Neste primeiro biênio desde a adoção do Marco de Sendai para a Redução de Riscos de 
Desastres 2015-2030 e da Transformação do nosso mundo: a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, a UNISDR liderou a comunidade global de redução de riscos de 
desastres na transição da implementação do Quadro de Ação de Hyogo para a implementação 
do Quadro de Sendai no contexto do conjunto de 2030 

Agenda de Desenvolvimento. Ao longo do curso do biênio, a comunidade global ressaltou cada 
vez mais a natureza interconectada das ações humanitárias, de desenvolvimento e climáticas. 

Para focar efetivamente sua ação, a UNISDR lançou o Quadro Estratégico 2016-2021 e o 
Programa de Trabalho 2016-2019 e passou por um processo de mudança multifacetado para 
alinhar sua estrutura organizacional aos Objetivos Estratégicos de sua Estrutura para maior foco, 
eficiência de recursos e prestação de contas. 



Para entregar seu Programa de Trabalho, a UNISDR forneceu aos principais atores e partes 
interessadas em todos os níveis e setores as ferramentas, informações, plataformas, 
conhecimentos técnicos e incentivos para traduzir o Marco de Sendai em ações concretas e 
contribuir para a redução substancial dos riscos e perdas de desastres. nas vidas, meios de 
subsistência e saúde e nos ativos econômicos, físicos, sociais, culturais e ambientais de pessoas, 
empresas, comunidades e países. 

Este relatório compartilha o progresso da UNISDR em relação aos três Objetivos Estratégicos e 
dois Enablers de seu Programa de Trabalho 2016-2019: 

• SO1- Fortalecer o monitoramento global, análise e coordenação da implementação da 
Estrutura de Sendai; 

• SO2 - Apoiar a implementação regional e nacional de Sendai; 

• SO3 - Catalisar a ação através dos Estados Membros e Parceiros; 

• Enabler 1- Gestão eficaz do conhecimento, comunicação e advocacia global; 

• Enabler 2- Reforço do desempenho organizacional. 

Embora todos os Escritórios Regionais da UNISDR contribuam para a realização de todos os 
Objetivos Estratégicos da UNISDR, este relatório também destaca realizações específicas dos 
cinco Escritórios Regionais da UNISDR na África, nos Estados Árabes, nas Américas, na Europa e 
na Ásia-Pacífico. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/58158_unisdr2017annualreport.pdf 

 

 

 

Relatório sombra financiamento do clima de 2018: A 
avaliação dos progressos em direção ao compromisso de 
US.$.100.bilhões  

 

Existem apenas dois anos antes do prazo para que os países desenvolvidos se 
comprometeram a mobilizar conjuntamente US $ 100 bilhões por ano para apoiar a ação 
climática nos países em desenvolvimento. Este compromisso de US $ 100 bilhões tem 
um papel fundamental a desempenhar no apoio aos países em desenvolvimento a 
reduzir suas emissões e se adaptar aos impactos das mudanças climáticas. Este ano 
também verá governos na 24ª Conferência das Partes (COP24) em Katowice concordam 
novas regras para governar. 

FONTE:https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bp-climate-finance-
shadow-report-030518-en.pdf 

 



 

 

 

Como listas de verificação pode ajudar novos professores 
em contextos de emergência agarrar “o básico” 
por Mary Burns, 

Em contextos de emergência ou de crise, as escolas muitas vezes têm de tomar 
voluntários, como os adolescentes mais velhos, que são novos para o ensino e que não 
têm preparação no ensino. Em muitos casos, a indução e desenvolvimento profissional 
pode ser impossível, e infraestrutura disponível para muitos tipos de ensino à distância. 
Então, como podemos ajudar esses novos professores despreparados para aprender a 
ensinar?  
 
Checklists delineando desejados, não complexos comportamentos específicos professor 
pode ser um componente importante de treinamento de professores, 
acompanhamento e apoio. Como listas de verificação para os alunos e cirurgiões, listas 
de verificação para novos professores, não treinados explicitar os comportamentos mais 
importantes que podem seguir e promulgar. Listas de verificação quebrar tarefas 
complexas em procedimentos mais básicos, discretas e factível. Eles ajudam os 
professores a permanecer na tarefa e avaliar o seu desempenho contra o checklist. 

FONTE:https://www.nrc.no/news/2018/april/a-girls-education-an-investment-in-the-
future/?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=042606f968-
BWB_2015_7_2&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-042606f968-25743853 

 

 

Análise complexa de um sistema de redução de risco de 
desastres e gestão para a agricultura em.Montenegro  

 

O objetivo deste relatório é destacar os pontos fortes atuais do sistema, bem como 
indicar as lacunas existentes e as necessidades de capacidade para melhorar ainda mais 
isso. Este relatório fornece recomendações para fortalecer o sistema institucional 
existente para ajudar a reduzir os impactos negativos dos desastres naturais no sector 
agrícola em Montenegro. 

FONTE:http://www.fao.org/3/I8373EN/I8373EN.pdf 



 

Avaliando parcerias da comunidade abordando a 
resiliência da comunidade em Los Angeles,Califórnia 
 
A resiliência comunitária tem crescido em importância nos esforços nacionais de 
resposta e recuperação de desastres. No entanto, a medição da resiliência da 
comunidade, particularmente o conteúdo e a qualidade das relações destinadas a 
melhorar a resiliência, está faltando. Para resolver essa lacuna, este documento usou 
uma pesquisa de rede social para medir o número, o tipo e a qualidade das relações 
entre organizações que participam de 16 coalizões reunidas para abordar a resiliência 
da comunidade no projeto de Resiliência a Desastres da Comunidade de Los Angeles. 
Essas coalizões foram randomizadas para uma das duas abordagens (resiliência ou 
prontidão da comunidade). As coalizões de resiliência receberam treinamento e apoio 
para desenvolver essas parcerias e implementar novas atividades. Ambos os tipos de 
coalizão receberam facilitação de especialistas por uma enfermeira de saúde pública ou 
por um educador comunitário. Este artigo também mediu as atividades em que cada 
coalizão se engajou e até que ponto os parceiros participaram dessas atividades em 
dois.momentos. 
 
Este documento descobriu que as coalizões de resiliência da comunidade eram 
inicialmente maiores e tinham menos confiança entre os membros do que as 
comunidades de prontidão. Com o tempo, essas diferenças de confiança se dissiparam. 
Enquanto as duas coalizões cresciam, as coalizões comunitárias de resiliência 
mantiveram a diferença de tamanho ao longo do projeto. Também encontrou 
diferenças nos tipos de atividades implementadas pelas comunidades de resiliência; 
essas diferenças estavam diretamente relacionadas aos treinamentos fornecidos. Essas 
informações são úteis para organizações que buscam orientação sobre a expansão da 
rede de organizações baseadas na comunidade que participam de atividades de 
resiliência da comunidade. 

FONTE:http://www.mdpi.com/1660-4601/15/4/610 

 

Impacto do financiamento das mudanças climáticas na 
agricultura sobre os pobres 
Os impactos da mudança climática se manifestaram de múltiplas maneiras no setor 
agrícola no Nepal, de perdas de safra devido a inundações severas, secas prolongadas, 
surgimento de doenças e proliferação de pragas. O financiamento público para apoiar 



programas relacionados ao clima na agricultura desempenha um papel significativo no 
aumento da resiliência aos impactos climáticos. 

No entanto, a integração da mudança climática e do financiamento climático nos 
mecanismos de planejamento é um processo reiterativo que exige que os resultados 
dos programas atuais relacionados ao clima sejam regularmente reintroduzidos no 
processo formal de supervisão e tomada de decisões, a fim de assegurar que as 
alocações orçamentárias efetivamente ajudem a alcançar o objetivo. resultados 
pretendidos no solo. 

Levando isso em conta, o Ministério de Desenvolvimento Agrícola (Moad) realizou um 
estudo de avaliação sobre o impacto de programas relacionados ao clima e seu 
orçamento em colaboração com o Centro Nacional de Redução de Risco de Desastres 
(NDRC) e com a contribuição técnica do PNUD. Este relatório serve como material de 
referência para formuladores de políticas e planejadores no planejamento eficaz e na 
alocação de recursos. 

FONTE:file:///C:/Users/SIDNEI/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/JWNPNHHQ/UNDP
_NP-Impact-of-Climate-Change-Finance-in-Agriculture-on-the-Poor.pdf 

 

 
Processo do Plano Nacional de Adaptação em foco: Lições 
do Uruguai 
Este briefing sobre o processo de formulação e implementação do Plano Nacional de 
Adaptação no Uruguai considera primeiramente o contexto do país e os riscos das 
mudanças climáticas. O fundamento para apoiar o PAN é considerado, abrangendo a 
política, o planejamento e a estrutura, os setores prioritários de adaptação no CND, as 
avaliações climáticas, a implementação de ações e planos de adaptação até o momento. 
O briefing contém um cronograma do processo do NAP do Uruguai. Desafios, sucessos 
e oportunidades também são discutidos. 

FONTE:file:///C:/Users/SIDNEI/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/24LVYY24/Uruguay
_NAP_country_briefing.pdf 

 

 

 

 



EVENTOS 
 

 

Concurso da ONU premia executivos que promovem 
objetivos globais  

O Pacto Global da ONU recebe até 16 de junho inscrições para a premiação SDG Pionners 

2018, que reconhece o trabalho de líderes empresariais no avanço dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). Podem concorrer dirigentes de empresas 

signatárias e participantes das redes locais do Pacto Global. 

Desde 2016, três brasileiros foram escolhidos para participar do seleto grupo de 19 

pioneiros que inspiram as redes locais do Pacto Global. A brasileira Tânia Cosentino, 

presidente da Schneider Eletric para a América do Sul, foi reconhecida como SDG 

Pionner em 2017 por sua gestão sustentável no setor energético. 

No ano passado, o evento de entrega do prêmio reuniu mais de 400 lideranças 

corporativas em Nova Iorque. Em 2016, a diretora de imprensa e sustentabilidade da 

BM&FBovespa e atual vice-presidente da Rede Brasil, Sônia Favaretto, e o presidente da 

Beraca, Ulisses Sabará, foram agraciados pela premiação. 

O concurso é uma oportunidade para inspirar negócios e potencializar os esforços das 
empresas signatárias na adesão aos ODS, elevando as práticas da gestão corporativa. O 
processo de seleção dos SDG Pionners, conduzido pelo Pacto Global, envolve um comitê 
de especialistas composto por instituições públicas, privadas e entidades sem fins 
lucrativos. 

FONTE:https://www.unglobalcompact.org/sdgs/sdgpioneers 

 

 

 

 

 

 



 

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 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 


