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Oficinas Preparatórias para a Operação Estiagem em de 
Mogi Guaçu, na região de Campinas 

 

Entre 20 de março e 29 de maio, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC/SP) 
realiza, em parceria com as Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Superintendência 
de Controle de Endemias (SUCEN) da Secretaria de Estado da Saúde, Polícia Ambiental, 
SOMAR Meteorologia e Corpo de Bombeiros, as Oficinas Preparatórias para Operação 
Estiagem (OPOE) em todo o Estado de São Paulo. 
Hoje, 17 de abril, a partir das 8h, o treinamento aconteceu na Faculdade Franco 
Montoro – Campus Cachoeira que fica na Estrada Municipal Luciano Ferreira 
Gonçalves, Rua dos Estudantes, s/n Cachoeira de Cima, no município de Mogi Guaçu. 
Nesta oficina a CEDEC/SP abordou temas de interesse local para a construção de rede 
de prevenção de riscos e de desastres, ensinando os municípios a utilizarem as 
ferramentas existentes, como: legislação aplicada à proteção e defesa civil, elaboração 
de plano de contingência para o período de estiagem, critérios para decretação de 



situação de anormalidade e solicitação de recursos às esferas estadual e federal, uso 
de aeronaves para combate a incêndios em cobertura vegetal, critérios do Programa 
Município Verde Azul. 

As instituições convidadas falaram a respeito da “Operação Corta-Fogo” da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente; combate ao Aedes Aegypti no Estado pela SUCEN, 
fiscalização de queimadas e incêndios florestais pela Polícia Ambiental, interpretação 
de dados meteorológicos pela SOMAR Meteorologia, e formação regional de 
brigadistas pelo Corpo de Bombeiros, que ministrará aulas práticas. 

O período vespertino é dedicado ao Corpo de Bombeiros que ministra aulas práticas. 

Os municípios que cumprirem os critérios estabelecidos pela CEDEC/SP poderão 
receber kits de estiagem, com equipamentos mínimos para uma brigada de incêndios 
em cobertura vegetal. 

Estiveram presentes: Coronel PM Helena dos Santos Reis, Secretária Chefe da Casa 
Militar e Coordenadora Estadual de Defesa Civil;  Walter Caveanha, prefeito do 
município de Mogi Guaçu; Natalino Toni Silva, vereador do município de Mogi Guaçu; 
Tenente Coronel PM Edilson Natal Colombo, Comandante  do 26° Batalhão de Polícia 
Militar do Interior; Marcio Ferreira, Diretor da Faculdade Franco Montoro e Secretário 
de Governo do município de Mogi Guaçu; Sidney Furtado, Coordenador Regional de 
Campinas; Salvador Francelina Neto, Secretário de Obras e Presidente da 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Mogi Guaçu; Carmelito Osório Silveira, 
Coordenador Municipal de Defesa Civil de Mogi Guaçu e o  Subtenente do Exército 
Brasileiro Perini, chefe de instrução do Tiro de Guerra -TG 02086 de Mogi Guaçu. 

FONTE:http://www.defesacivil.sp.gov.br/?p=4222 

 

 

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 as Mulheres (o Comitê). Nos termos do artigo 21 (1) da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (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/CEDA

W_C_GC_37_8642_E.pdf 

 

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. 

 

PNUD e Piauí lançam projeto para cumprir metas globais 
de desenvolvimento sustentável 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o governo do Piauí 
lançam amanhã (17), em Teresina, o “Projeto ODS Piauí”, iniciativa para avançar o 
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Metas 
incluem erradicação da pobreza, crescimento econômico com redução das 
desigualdades e produção e consumo responsáveis, com uso sustentável do meio 
ambiente. 

A Serra da Capivara, Cocais e Vale do Itaim serão os primeiros territórios piauienses 
beneficiados pela cooperação entre o Executivo estadual e a agência da ONU. Com as 
experiências nessas regiões, serão identificadas — e replicadas — as boas práticas para 
a implementação dos ODS. 

O “Projeto ODS Piauí” mobilizará os setores público e privado, bem como a sociedade 
civil para fortalecer políticas alinhadas com a agenda das Nações Unidas. A estratégia 
tem o apoio da ContourGlobal, da Chesf e do Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 

O lançamento da iniciativa acontece às 10h no Palácio Karnak, sede do governo 
estadual, em Teresina. A cerimônia terá a presença de autoridades do governo do 
Piauí, da prefeitura da capital, da Assembleia Legislativa do estado e do Tribunal de 
Justiça. 

Antes do evento, será inaugurado às 8h o Escritório de Projetos do PNUD no Piauí, na 
Secretaria estadual de Planejamento (SEPLAN). O organismo dará apoio aos 
representantes locais de governos, empresas e sociedade civil para a realização de 
ações e parcerias voltadas ao cumprimento dos Objetivos Globais. 

Os 17 ODS fazem parte da Agenda 2030 da ONU, aprovada em 2015 por seus países-
membros.  

Serviço 
Evento: Lançamento do “Projeto ODS Piauí” 
Local: Palácio Karnak, sede do Governo do Estado do Piauí, Av. Antonio Freire, 1450 – 
Centro, Teresina (PI) 



Horário: 10h00 às 12h00 
Contato: Guilherme Larsen/PNUD – 61 99660-9309 / 61 3038-9125 

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

 

General brasileiro vai comandar missão de paz da ONU 
na RD Congo 

O secretário-geral da ONU, António Guterres, nomeou o general brasileiro Elias 
Rodrigues Martins Filho como novo comandante da Missão de Paz das Nações Unidas 
na República Democrática do Congo, Monusco. 

O general atualmente ocupa a chefia do Escritório das Organizações Internacionais do 
Ministério da Defesa.  Ele tem mais de 35 anos de experiência nas Forças Armadas e já 
serviu nas Nações Unidas em Nova Iorque. 

Angola 

Na nota sobre a nomeação, o secretário-geral agradeceu ao ex-comandante da 
Monusco, Derrick Mbuyiselo Mgwebi, da África do Sul. 

O general brasileiro, nascido em Fortaleza, ocupou entre outros cargos, o de chefe de 
inteligência do Ministério da Defesa do Brasil e de Oficial de Comando do Batalhão da 
Guarda Presidencial, de 2009 a 2011. 

Elias Rodrigues Martins Filho também foi o encarregado de planejamento do 
Departamento das Operações de Paz entre 2005 e 2008, e vice conselheiro militar da 
Missão Permanente do Brasil, em Nova Iorque. Na década de 1990, ele serviu na 
Missão III da ONU de Verificação em Angola. 

Martins Filho é pós-graduado em Relações Internacionais e formado pela Escola 
Superior de Guerra. Ele será o segundo comandante brasileiro da Monusco. O primeiro 
foi o general Carlos Alberto dos Santos Cruz. 

Martins Filho conversou com a ONU News, de Brasília, e falou sobre a expetativas para 
seu novo cargo. Ouça a entrevista na íntegra aqui. 

Apresentação: Monica Grayley. 

FONTE:https://news.un.org/pt/interview/2018/04/1618551 

 
Manual de pedagogia transformadora para a construção 
da paz: Um guia para professores  



Este guia é projetado para construir a capacidade dos professores para que eles sejam 
informados e capacitados em por que e como educar para a construção da paz. Ele 
oferece uma análise do conflito, examina o papel da ética, se expande sobre os 
elementos da pedagogia transformadora e fornece ferramentas práticas para avaliar a 
compreensão dos alunos sobre conceitos e habilidades de construção da paz. Conclui-
se com 20 atividades envolvente para apoiar a aprendizagem experiencial.  
 
Pedagogia transformadora para Construção da Paz: Um Guia para Professores é 
produzido como parte da Formação de Professores e Desenvolvimento para a 
Consolidação da Paz no Corno de África e áreas ao redor projeto países, financiado 
pelo Governo do Japão. meta de longo prazo do projeto é desenvolver uma massa 
crítica de professores capazes de implementar um ensino eficaz e de aprendizagem 
essencial para preparar amante da paz e juventude produtiva na Eritreia, Etiópia, 
Quénia, Somália, Sudão do Sul e Uganda. Este objetivo está alinhado com a Agenda 
2063 da UA, que promove a integração aumento regional, a estabilidade a paz eo 
desenvolvimento econômico equitativo. Também contribui para SDG 2030 Meta 4 na 
educação e Goal 16 na promoção de sociedades pacíficas e inclusivas inclusiva e de 
qualidade.  
FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/Transformative_pedagogy_for_peace-

building_A_guide_for_teachers.PDF 

 

Garantir aprendizagem com tecnologia educacional em 

situações de emergência  
por Lucas Stannard e Michaelle Tauson  

Semana Mobile Learning da UNESCO proporciona uma oportunidade única para os 

decisores políticos, organizações da sociedade civil, professores, estudantes e 

acadêmicos para compartilhar conhecimentos, inovações e boas práticas na 

aprendizagem móvel. Um tema chave no evento deste ano é o papel da tecnologia 

para enfrentar desafios criados pelo deslocamento - e como aproveitá-lo para entregar 

respostas rápidas para as populações em movimento. Este blog de autoria de Lucas 

Stannard e Michaelle Tauson examina Salve esforços das crianças para usar 

tecnologias educacionais em contextos humanitários.  

FONTE:https://gemreportunesco.wordpress.com/2018/03/29/ensuring-learning-with-educational-technology-in-emergency-

settings/?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=995b4da01d-

BWB_2015_7_2&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-995b4da01d-25743853 

 

 



 

 EdTech para a Aprendizagem em Emergências e 

configurações Deslocado: Uma revisão rigorosa e 

Narrativa Síntese 

EdTech tem o potencial de mudar a maneira de envolver e apoiar a aprendizagem. 
Antes ele faz isso, é crucial que as bases para a aprendizagem estão no lugar. Temos de 
continuar a trabalhar para que todas as crianças são fisicamente seguro, que as 
preocupações para seu bem-estar social e emocional são suportados, e que, em última 
análise, as crianças têm acesso a uma aprendizagem de qualidade. 

Luke Stannard e Michaelle Tauson a Save the Children UK revi mais de 130 trabalhos 
acadêmicos em uma tentativa de avaliar 'o que funciona' com EdTech em 
deslocamento ou as configurações de 'emergência' como uma solução potencial para 
atender a crescente demanda por aprendizagem. Os resultados sugerem que existem 
maneiras claras em que a aprendizagem desde a pesquisa 'EdTech' usado e 
implementado em contextos estáveis podem ser transferidos para situações de 
emergência. 

FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/Edtech_for_Learning_in_Emergencies_and_Displace_Settings_-

_A_Rigorous_Review_and_Narrative_Synthesis.pdf 
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Publicação de Emprego na UNICEF Bangladesh 

Título: Nomeação temporária: Especialista em educação (Educação em Emergências) 
Organização UNICEF Bangladesh 

Localização Dhaka, Bangladesh 

Data limite 23 de abril de 2018 

Resumo 



O UNICEF trabalha em alguns dos lugares mais difíceis do mundo para alcançar as 

crianças mais desfavorecidas do mundo. Para salvar suas vidas. Para defender seus 

direitos. Para ajudá-los a realizar seu potencial. Em 190 países e territórios, 

trabalhamos para todas as crianças, em todos os lugares, todos os dias, para construir 

um mundo melhor para todos. E nós nunca desistimos. 

FONTE:http://www.ineesite.org/en/jobs/view/temporary-appointment-education-specialist-education-in-emergencies-p-3-

uni?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=ab8a4b3a77-

Job_Listing_2017_10_27&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-ab8a4b3a77-25743853 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 

 

 

 

 


