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Reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região
Metropolitana de Campinas – RMC

Na manhã de hoje(14/11) a Secretária-Chefe da Casa Militar e Coordenadora Estadual
de Proteção e Defesa Civil, Coronel Helena dos Santos Reis participou da Reunião do
Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas – RMC no
município de Valinhos para tratar da implantação do projeto “Centro Regional de
Meteorologia da RMC” que permitirá a realização e a ampliação do alcance dos termos
definidos na Câmara Temática de Defesa Civil quanto a Política de Proteção e Defesa
Civil no âmbito do Estado de São Paulo.
FONTE:http://www.defesacivil.sp.gov.br/?p=5386#

Novos membros da Defesa Civil e do Comitê Cidade
Resiliente serão empossados na próxima quarta-feira
Será realizada, na próxima quinta-feira (22), às 15h no salão do Júri do Centro
Universitário de Patos de Minas (Unipam), a cerimônia de posse do Conselho Municipal
de Proteção e Defesa Civil (Compdec), do Comitê Cidade Resiliente (CCR) e da diretoria
do Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres e Mudanças Climáticas
(Ceped).
Entre os objetivos do Compdec estão a prestação de assessoria ao Poder Executivo para
a emissão de pareceres e o acompanhamento da elaboração e da execução de
programas e projetos de Governo no âmbito municipal que garantam a proteção à
sociedade
contra
desastres
naturais.
O Comitê Cidade Resiliente tem o objetivo de promover o desenvolvimento urbano
resiliente, integrar a proteção do patrimônio natural e cultural da cidade, dentre outros.
Já o Ceped é responsável por pesquisar e analisar sobre a variação climática do
Município. Podem participar do conselho, comitê e da diretoria representantes de
órgãos
governamentais
e
representantes
da
sociedade
civil.
O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) e os Comitê Cidade
Resiliente (CCR) são compostos por 75 representantes de órgãos governamentais e
representantes da sociedade civil, sendo 39 titulares e 36 suplentes. Já na diretoria do
Comitê tomarão posse um diretor geral e um diretor acadêmico.
FONTES:http://patosdeminas.mg.gov.br/noticias/read.php?id=7774

Ferramenta de criação de perfil de resiliência da cidade
A agenda de resiliência urbana da ONU-Habitat abrange três áreas de trabalho
principais: conhecimento, defesa e cooperação técnica. Estes três fluxos de trabalho
complementares reforçam-se através da combinação de práticas no terreno,
investigação aplicada, formação e trabalho de sensibilização, entre outros.
O programa de perfil de resiliência da cidade (CRPP) é o pilar de cooperação técnica do
programa de resiliência urbana da UN-Habitat, envolvendo todos os parceiros e
interessados locais. Nesta linha, a UN-Habitat desenvolveu a ferramenta de perfil de
resiliência da cidade (CRPT) para ser uma abordagem robusta e abrangente para as
cidades construírem sua resiliência.

Esta publicação descreve a metodologia e as etapas de implementação da ferramenta
de perfil de resiliência da cidade e serve igualmente como um guia inicial para as cidades
à metodologia do UN-Habitat, mas também uma plataforma de advocacia para informar
os interessados sobre a abordagem da ferramenta.
FONTE:http://urbanresiliencehub.org/wp-content/uploads/2018/10/CRPT-Guide-Pages-Online.pdf

O impacto da mudança do risco de incêndios florestais no
mercado de seguros
O Wildfire atualmente apresenta riscos consideráveis para muitos moradores e
moradores da Califórnia, e espera-se que a mudança climática e o crescimento
populacional piorem as coisas. O seguro fornece recursos para reconstruir após o
desastre e, se avaliado adequadamente, fornece sinais sobre quais áreas devem ser
evitadas e quais medidas de mitigação devem ser adotadas. No entanto, os aumentos
de preços que refletem os riscos crescentes também podem causar dificuldades
financeiras para as famílias. Portanto, é essencial entender como o mercado de seguros
está se saindo no que diz respeito ao risco de incêndios florestais e como as mudanças
climáticas podem afetar esse desempenho.
Este estudo usa os resultados de modelos detalhados de incêndios florestais e
população e dados em nível de CEP em apólices de seguros para examinar como o risco
deve mudar e quais as possíveis implicações para os mercados de seguros
residenciais. Ele se concentra em duas áreas de estudo - uma na região montanhosa de
Sierra, a leste de Sacramento, e uma na parte oeste do condado de San Bernardino.
Considera que o mercado de seguros enfrenta atualmente desafios nas áreas de alto
risco das áreas de estudo. As taxas de não renovação de política iniciadas pelo segurador
são mais altas nas partes da área de estudo com maior risco de incêndios florestais,
assim como as quotas de mercado do mercado de seguros residual do estado e o
mercado de linhas de excedentes mais reguladas. Como esperado, os prêmios nas áreas
de maior risco são maiores. As seguradoras entrevistadas para este estudo não
acreditavam que a diferença captasse toda a diferença de risco. O Departamento de
Seguros da Califórnia, no entanto, afirma que as seguradoras não forneceram evidências
suficientes de que o risco real apoia os diferenciais solicitados entre propriedades de
alto e baixo risco. O estudo fornece estimativas de quanto a mudança climática afetará
os prêmios, a participação de mercado das seguradoras admitidas e outros indicadores
de mercado. O estudo descobriu que uma estratégia agressiva de controle de emissões
reduz substancialmente os impactos após meados do século XXI. O estudo conclui
identificando as regulamentações de seguros (e políticas públicas em geral) que terão
um impacto importante nas condições futuras do mercado.

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/61873_20180827forestsccca4cnra2018008.pdf

Domine esse desastre
Em "Master that disaster", os participantes tornam-se agricultores de subsistência que
enfrentam riscos em mudança e devem tomar decisões individuais e coletivas. O jogo
também possui um elemento de proteção social, e o objetivo final é ter o maior número
de pontos tanto como indivíduo quanto como grupo. "Mestre que desastre" destina-se
a ensinar os participantes sobre o valor da proteção social em lidar com crises
recorrentes e mudanças climáticas.
O jogo requer múltiplos de 7 pessoas e 30-60 minutos de jogo. Destina-se a gerentes de
desastres, formuladores de políticas e doadores.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/61751_masterthatdisaster.pdf
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/61751_finalspgamedecember2017gamematerial.pdf
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/61751_finalspgamedecember2017gamematerial[1].pdf

Padrões mínimos de proteção, gênero e inclusão em
emergências
Esta orientação apresenta aos funcionários, membros e voluntários da Cruz Vermelha e
do Crescente Vermelho um conjunto de padrões mínimos de proteção, gênero e
inclusão (IGP) em situações de emergência. O objetivo é garantir que a programação de
emergência da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do
Crescente Vermelho (FICV) e das Sociedades Nacionais forneça dignidade, acesso,
participação e segurança para todas as pessoas afetadas por desastres e crises.
Ele fornece orientação prática sobre como incorporar esses quatro princípios em todos
os setores, com base na consideração de gênero, idade, incapacidade e outros fatores
de diversidade. Isso inclui limitar a exposição das pessoas aos riscos de violência e abuso
e garantir que os programas de emergência “não causem danos”.
Os padrões abordam as questões de proteção, gênero e inclusão, fornecendo maneiras
práticas de engajar todos os membros da comunidade, responder às suas diferentes

necessidades e utilizar suas capacidades da maneira mais não discriminatória e
eficaz. Isso ajuda a garantir que as perspectivas locais guiem a entrega da assistência. Os
padrões também apoiam a incorporação dos sete Princípios Fundamentais do
Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.
FONTE:https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/11/Minimum-standards-forprotection-gender-and-inclusion-in-emergencies-LR.pdf

Rumo à inclusão: um guia para organizações e
profissionais
O desenvolvimento inclusivo visa criar sociedades que valorizem e emancipem todos os
grupos marginalizados, incluindo raparigas vulneráveis, mulheres e pessoas com
deficiências.
Esta publicação é composta por três partes. Seu objetivo é estabelecer a justificativa
para a inclusão e fornece conselhos técnicos e ferramentas para colocar a teoria em
prática. Destina-se a ser usado como referência durante o desenvolvimento
organizacional e de programas / projetos, com foco na capacidade de resposta de
gênero e inclusão de deficiências, bem como uma ferramenta para apoiar boas práticas
na implementação. Os usuários podem incluir membros da diretoria e da diretoria que
desejam orientar suas organizações para se tornarem mais inclusivos. Não é assumido
que eles terão conhecimento prévio de gênero e / ou deficiência, embora a familiaridade
com abordagens inclusivas seja útil, pois o documento não busca repetir informações
sobre inclusão em um sentido mais amplo.
Esta primeira parte orienta o leitor através do processo de avaliar se a organização está
pronta para mudar para se tornar uma organização mais inclusiva. A segunda parte
introduz o quadro ACAP, que estabelece uma forma de abordar a inclusão através do
foco nas áreas: Acesso, Comunicação, Atitude e Participação. Em seguida, demonstra
como o framework pode ser aplicado a projetos e programas. A terceira parte fornece
orientações para as pessoas que guiarão as organizações através do processo de
mudança para se tornarem inclusivas de pessoas de grupos marginalizados.
FONTE:https://www.light-for-theworld.org/sites/lfdw_org/files/download_files/towards_inclusion_a4_web.pdf

Manual de referência de gestão de desastres de Brunei
A Série de Manual de Referência de Gerenciamento de Desastres tem como objetivo
fornecer aos tomadores de decisão, planejadores, profissionais de resposta e
gerenciamento de desastres uma visão geral da estrutura, políticas, leis e planos de
gerenciamento de desastres para cada país coberto na série. Ameaças naturais e
antrópicas com maior probabilidade de afetar o país são discutidas.
O manual também fornece informações básicas sobre o país, incluindo dados culturais,
demográficos, geográficos, de infraestrutura e outros dados relevantes. Condições
como pobreza, água e saneamento, grupos vulneráveis e outras questões humanitárias
estão incluídas. Uma visão geral básica da situação de saúde no país e vigilância de
doenças também é coberta.
O objetivo geral é oferecer um guia que reúna informações importantes sobre o
gerenciamento de desastres e a resposta de cada país, em um esforço para fornecer um
entendimento básico para o leitor. As informações nos manuais são compiladas e
baseadas principalmente em fontes confiáveis, confiáveis e publicamente
disponíveis. Muitas das informações utilizadas são de sites de código aberto, incluindo,
entre outros, ReliefWeb, PreventionWeb, CIA (Central Intelligence Agency), United
Nations (ONU), Banco Mundial, Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB), fontes
governamentais. , Sites de ONGs, várias fontes de mídia, Departamento de Estado dos
EUA (DOS) e páginas de governos estrangeiros.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/61855_bruneidisastermanagementreferenceha.pdf

Envolvendo o setor privado no desenvolvimento e
financiamento de infraestrutura verde: um caminho para
a construção de resiliência climática urbana
Por meio de análises de estudo de caso, este relatório fornece recomendações para as
medidas que as autoridades municipais e a comunidade de doadores podem adotar para
envolver parceiros do setor privado no desenvolvimento e financiamento de
infraestrutura verde (IG) em países em desenvolvimento. Este relatório destina-se a ser
um recurso complementar ao Guia de Recursos de Infraestrutura Verde da USAID
(2017), que fornece profissionais de desenvolvimento envolvidos no planejamento e
desenvolvimento de infraestrutura verde com uma compreensão profunda de seu
design e benefícios.
Este relatório está dividido nas seguintes seções: (1) sumário executivo; (2) uma visão
geral do GI; (3) os tipos de GI; (4) os custos, benefícios e desafios da IG no contexto do
desenvolvimento; (5) mecanismos para promover a IG nas cidades dos países em
desenvolvimento, incluindo incentivos para o investimento do setor privado; (6)

recomendações para as partes interessadas para garantir o sucesso das intervenções da
IG; e (7) recursos adicionais para GI. Quatro estudos de caso de GI bem-sucedidos que
geram resiliência climática e benefícios de mitigação em ambientes urbanos são
fornecidos para mostrar oportunidades de envolvimento do setor privado.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/61829_181107engagingtheprivatesectoringi.pdf

Instrumentos financeiros para infraestrutura resiliente:
relatório técnico
Quase um milhão e meio de pessoas morreram em desastres naturais nos últimos 20
anos. Isso é um desperdício de vida; um desperdício de potencial.
Os desastres naturais também têm um enorme impacto econômico. O modelo RMS
sugere que as catástrofes naturais custam em média aos países mais pobres do mundo
quase US $ 30 bilhões por ano. Ganhos de desenvolvimento duramente conquistados
são regularmente eliminados - e são os pobres e os vulneráveis que são mais afetados.
No caso de alguém ter esquecido os impactos incapacitantes dos desastres naturais,
2017 serviu como um doloroso lembrete. A Somália, a Etiópia e o Quênia lutaram com
a seca. Inundações e deslizamentos de terra arruinaram vidas e meios de subsistência
em Sri Lanka e Bangladesh. Várias ilhas caribenhas foram devastadas por uma
temporada de furacões muito ativa. Sempre e onde quer que a catástrofe atinja, nossos
pensamentos estão com aqueles tão profundamente afetados.
Os ciclones tropicais do último verão não foram necessários para entender que algo não
está funcionando. Os furacões Irma e Maria não foram necessários para aprender que
os investimentos em resiliência reduzem as perdas causadas por desastres naturais. E
os eventos de 2017 não foram necessários para o conhecimento de que os incentivos
são muitas vezes insuficientes para impulsionar ações nas regiões mais vulneráveis.
Essas verdades estão no centro do Centro de Proteção Global contra Desastres. A
inovação é necessária para resolver problemas humanitários, políticos e econômicos
complexos. Os impactos dos recentes desastres - e a necessidade de financiar a
reconstrução - aumentaram o imperativo da inovação. Eles fornecem uma oportunidade
para implantar instrumentos que catalisam investimentos em resiliência; que permitem
que as comunidades vulneráveis se recuperem mais rapidamente.
A RMS também sabe que é possível parar de fabricar desastres naturais. E a RMS sabe
que os mecanismos financeiros poderiam, em teoria, securitizar - e, portanto, incentivar
- os potenciais “dividendos de resiliência” de investimentos em redução de risco de
desastres. No entanto, igualmente bem entendido é o fato de que as estruturas

financeiras que incentivam a resiliência são difíceis de implementar na prática - em
países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Para passar da teoria para a prática; Para redirecionar o capital na escala necessária, as
ideias precisam ser aprofundadas, as estruturas precisam ser projetadas de forma
robusta e os fluxos de caixa precisam ser testados. Quaisquer novos mecanismos
financeiros devem passar com todas as partes interessadas, para que os benefícios
pretendidos não evaporem. Desde 1988, a missão da RMS tem permanecido constante:
tornar as comunidades e economias mais resistentes a choques através de uma
compreensão mais profunda das catástrofes. Agora, com a ajuda do Centro,
especialistas da comunidade financeira, humanitária e de desenvolvimento se reuniram
pela primeira vez para aperfeiçoar instrumentos financeiros, abordar desafios práticos
e fornecer a adesão interdisciplinar que mobiliza ações. Nesse ambiente colaborativo, a
inovação aconteceu.
Este relatório é um produto dessa inovação. Os quatro novos mecanismos financeiros
examinados no relatório podem ajudar a monetizar o dividendo de resiliência,
incentivando, assim, práticas de construção resilientes e financiamento de risco. O
resultado: menos danos físicos, menos vidas perdidas e recuperação econômica mais
rápida sempre que a natureza for demais. Mais é necessário, claro. Os formuladores de
políticas e doadores têm um papel crucial a desempenhar, não apenas patrocinando
projetos-piloto, financiando a quantificação da resiliência, promovendo a precificação
baseada em risco, apoiando o financiamento de risco e advogando deveres de cuidado
em torno da vida, sustento e moradia.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/61875_financialinstrumentsforresilientinf.pdf

Empresas brasileiras lançam campanha digital sobre
objetivos globais
Empresas signatárias da Rede Brasil do Pacto Global, vinculada ao Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil, lançaram nesta semana, por meio de
sua Comissão de Engajamento e Comunicação (CEC), ação inédita para fortalecer a
implementação da Agenda 2030 no país.
Intitulada “Campanha ODS e Setor Empresarial”, a iniciativa envolve mais de 80
empresas e organizações. Até março de 2019, as páginas nas redes sociais dos
participantes divulgarão mensagens e dados sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável.

Para fortalecer o papel do setor privado no alcance das metas da Agenda 2030, as
empresas e organizações que participam da campanha também ressaltarão, por meio
de Facebook, Twitter e Linkedin, como suas ações dialogam com os ODS.
As publicações também abordarão os desafios do setor privado na implementação da
Agenda 2030, bem como apresentarão ao público as oportunidades de
desenvolvimento sustentável que as empresas podem gerar a partir de ações que
dialogam com o crescimento econômico, a inclusão social e a proteção do planeta.
“O engajamento com a campanha e a disposição das empresas e organizações que
fazem parte da nossa rede mostram a maturidade do setor privado brasileiro e o
comprometimento com o desenvolvimento sustentável, em linha com a Agenda 2030”,
afirmou o secretário-executivo da Rede Brasil do Pacto Global, Carlo Pereira.
Na avaliação do copresidente do Grupo Assessor do Sistema ONU para a Agenda 2030 e
assessor sênior do PNUD, Haroldo Machado Filho, as empresas tem papel central no
alcance dos ODS, principalmente na construção de soluções duradouras e sustentáveis.
“O engajamento do setor privado é de fundamental importância para acelerar o
cumprimento de uma agenda tão ambiciosa. É crescente o pensamento de que a
interface entre negócios e problemas sociais e ambientais tem um grande potencial de
sinergias, particularmente em uma perspectiva de longo prazo.”
“Boa parte da inovação no mundo hoje é para explorar essa interface, e uma série de
produtos e serviços fantásticos está surgindo, o que mostra ser possível gerar lucro e,
ao mesmo tempo, reduzir o uso de recursos naturais e gerar novas oportunidades às
pessoas.”
Pacto Global
Lançado em 2000, o Pacto Global nasceu da necessidade de mobilizar a comunidade
empresarial do mundo para a adoção de valores fundamentais e internacionalmente
aceitos em suas práticas de negócio.

A iniciativa global é um avanço na implementação de um Regime de Direitos Humanos
e Sustentabilidade empresarial. Atualmente são quase 13 mil signatários articulados em
mais de 160 países.
Fazem parte pequenas, médias e grandes empresas, além de organizações da sociedade
relacionadas ao setor privado. No Brasil, a Rede conta hoje com mais de 770 signatários,
entre empresas, federações de indústrias e organizações da sociedade civil.
FONTE:http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2018/empresas-darede-brasil-do-pacto-global-lancam-campanha-digital-.html
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