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Defesa Civil do Estado realiza Workshop Plano Local de Resiliência 

 
Hoje, 19 de fevereiro a Defesa Civil do Estado realizou o Workshop Plano Local de 

Resiliência, que é um conjunto de ações que integra os conceitos da resiliência no 

processo de planejamento municipal, constituindo-se uma ferramenta essencial para 

apoiar a resiliência e desenvolvimento sustentável da cidade. 

Foram abordados os 10 passos essenciais na busca da resiliência, os quais se traduzem 

em tarefas críticas e interdependentes que os governos locais devem cumprir para 

tornar suas cidades mais resilientes a desastres. Participaram do treinamento os 

municípios de São José do Rio Preto, Vinhedo, Campos do Jordão, Itatiba, 

Fernandópolis e Campinas. 

O evento aconteceu no Salão São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, com a presença 

do Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, 

Coronel PM Walter Nyakas Júnior. 

FONTE:http://www.defesacivil.sp.gov.br/?p=7317 

 
 
 

 



A contribuição dos mercados de resseguros para o 
gerenciamento do risco de catástrofes 

Este relatório faz uso de um conjunto exclusivo de dados sobre prêmios e sinistros 

fornecidos por empresas de resseguros globais para examinar a contribuição que o 

resseguro fez para melhorar a capacidade do mercado de seguros primário de 

gerenciar o risco de catástrofe e reduzir a perturbação do mercado econômico e de 

seguros. frequentemente segue eventos catastróficos. 

FONTE:http://www.oecd.org/finance/the-contribution-of-reinsurance-markets-to-managing-

catastrophe-risk.pdf 

 

 

Coleta de dados sobre deficiência: uma revisão resumida 
do uso das Questões do Grupo de Washington por atores 
humanitários e de desenvolvimento 

Este relatório examina o uso das Questões do Grupo de Washington, uma metodologia 

de coleta de dados sobre deficiências originalmente projetada para uso em esforços de 

dados nacionais, entre agentes de desenvolvimento e humanitários. 

As Questões sobre Deficiência do Grupo Washington estão emergindo rapidamente 

como a metodologia de coleta de dados preferida pelos escritórios nacionais de 

estatística para esforços nacionais de coleta de dados sobre deficiência. Além disso, 

cada vez mais atores humanitários e de desenvolvimento estão usando a metodologia 

em seus próprios esforços de coleta de dados. 

Os resultados mostram que, quando usados corretamente, as perguntas curtas do GT 

(WG-SS) podem identificar o número de pessoas com deficiência alcançadas por um 

serviço ou programa. Além disso, na maioria das vezes, o uso das questões do WG por 

organizações humanitárias e de desenvolvimento resultou em mudanças culturais 

positivas em relação à inclusão de pessoas com deficiências. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/63635_201810summaryreviewwgqdevelopmenthu.pdf 

 

 

 

 

 



 

Deslizamentos de terra provocados pelo furacão Maria: 
avaliação de um evento extremo em Porto Rico 

Usando dados de umidade do solo baseados em satélite e correlacionando isso com a 

distribuição de escorregamentos durante o furacão Maria, este artigo sugere que o uso 

futuro de dados de umidade do solo poderia permitir avaliações da susceptibilidade de 

deslizamentos regionais antes de furacões ou eventos extremos de precipitação. 

O furacão Maria atingiu a ilha de Porto Rico em 20 de setembro de 2017 e provocou 

mais de 40.000 deslizamentos de terra em pelo menos três quartos dos 78 municípios 

de Porto Rico. O número de deslizamentos de terra ocorridos durante esse evento foi 

duas ordens de magnitude maior do que os relatados em furacões anteriores. 

As áreas de fonte de deslizamento de terra eram normalmente limitadas a solos 

superficiais, mas também estendidas ao saprolito subjacente e ao leito de 

rocha. Falhas de encostas ocorreram antes, durante e após a inundação, e muitas 

transitaram para fluxos de detritos de escoamento prolongado. Declives íngremes em 

regiões montanhosas e montanhosas foram particularmente afetados por 

deslizamentos de terra devido à umidade do solo antecedente que foram 11% -13% 

maior que a média e totais de precipitação de pelo menos 250 mm em um período de 

48 h. Altas densidades de escorregamentos foram especialmente difundidas em 

algumas formações geológicas (por exemplo, granodiorito do batólito de Utuado); no 

entanto, a geologia rochosa sozinha não determinou a localização e a distribuição dos 

escorregamentos causados pelo furacão Maria. 

FONTE:https://www.geosociety.org/gsatoday/science/G383A/GSATG383A.pdf 

 

 

UNIDO discute com SEBRAE parcerias para desenvolver 
cadeia de biogás no Brasil 

O representante da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial 

(UNIDO) para Brasil e Venezuela, Alessandro Amadio, participou na semana passada 

(15) de reunião em Foz do Iguaçu (PR) com representantes do SEBRAE dos estados de 

Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso para discutir parcerias no 

desenvolvimento da cadeia de biogás no Brasil. 



A reunião também teve a participação do diretor presidente do Centro Internacional 

de Energias Renováveis (CIBiogás), Rodrigo Galvão. A agenda incluiu visita ao projeto 

Entre Rios do Oeste-PR, com a presença do vice-prefeito, Ari Maldaner, e do secretário 

de Agricultura, Gilmar Backes, além da equipe técnica responsável pela execução da 

iniciativa. 

A comitiva também visitou a Cerâmica Stein, que utiliza o biogás na geração de energia 

elétrica para autoconsumo — um exemplo de complexo agroindustrial com produção 

animal na mesma propriedade e que utiliza dejetos para produzir biogás na geração de 

energia elétrica. 

A agenda foi finalizada com palestra na Unidade de Demonstração de Produção de 

Biogás, purificação e refino para biometano, com a presença do diretor-presidente do 

CIBiogás. A comitiva acompanhou o recebimento e tratamento dos dejetos recebidos, 

a geração de biogás, o refino para conversão em biometano e o abastecimento da 

Frota de Ciclo Otto de Itaipu. 

Projeto Biogás Entre Rios do Oeste 

O projeto de Entre Rios do Oeste é denominado “Arranjo Técnico e comercial de 

geração distribuída de energia elétrica a partir do Biogás de Biomassa residual da 

suinocultura em propriedades rurais”. 

Os benefícios são o tratamento dos dejetos animais transformando um passivo 

ambiental em ativo energético, geração de energia elétrica com biogás, geração de 

biofertilizante produzido na biodigestão dos dejetos e a geração de renda e 

fortalecimento da agricultura familiar no município. 

O projeto foi financiado pela Fundação do Parque Tecnológico de Itaipu – PTI e 

Prefeitura Municipal do Entre Rios do Oeste (PR), em um total de 19 milhões de reais. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/unido-discute-com-sebrae-parcerias-para-desenvolver-cadeia-de-

biogas-no-brasil/#gallery-155445-1-slideshow 

 

 

Custos e benefícios de diferentes abordagens para medir 
a proficiência de aprendizagem dos alunos (Indicador 
SDG 4.1.1) 
A finalidade do presente relatório é fazer avançar os debates políticos em torno de 

como os países e as organizações internacionais, como o Instituto de Estatística da 

UNESCO (UIS) resultados de aprendizagem medida e definir níveis de proficiência para 

atingir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável para a educação (SDG 4). Este 



FONTE:http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip53-costs-benefits-approaches-

measuring-proficiency-2019-en.pdf?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=5529729988-

BWB_2015_7_2_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-5529729988-25743853 

 

     

O estudo de caso Educação em Situação de 
Emergência de Dados Mundial da Ajuda Humanitária e 
Tendências 2018 

FONTE:https://www.unocha.org/sites/unocha/files/WHDT2018_web_final_spread.pdf?utm_source=I

NEE+email+lists&utm_campaign=5529729988-

BWB_2015_7_2_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-5529729988-

25743853#page=25 

 
EVENTOS 
 

                     
 

CONGRESSO NACIONAL PSICOLOGIA 
COMPORTAMENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

O Congresso Psicologia Comportamental e Políticas Públicas ocorrerá nos dias 28, 29 
e 30 de março de 2019, na cidade de Brasília. O evento é inovador na área ao unir 
pesquisas da Análise do Comportamento voltadas para fenômenos culturais com 
impacto sobre o planejamento, implementação e avaliação de políticas públicas. 

Setores nacionais de formação de agentes públicos nesta área têm contado com a 
Ciência Comportamental Aplicada, utilizando experimentos da área de Economia 

Comportamental. O evento proposto permitirá novas interfaces com áreas do setor 
público, incluindo a ciência política e a economia, ao apresentar trabalhos da análise 

comportamental da cultura. 

O Congresso Psicologia Comportamental e Políticas Públicas envolve pesquisadores 
da Análise do Comportamento com trabalhos inovadores relativos ao comportamento 
social, cooperação, uso de recursos naturais e sustentabilidade. Em geral, todos com 

foco no estudo da na evolução e seleção de práticas culturais. O evento nacional 

documento sintetiza as edições recentes debates e destaques que podem não 

receberam atenção suficiente para se chegar a propostas e recomendações 

informadas. O relatório concentra-se na Indicador 4.1.1, que trata de proficiência das 

crianças em leitura e matemática em três níveis de ensino.  



contará com 24 apresentações, bem como seis sessões coordenadas por 
pesquisadores de significativa importância para o desenvolvimento de pesquisas 

comportamentais da cultura. Líderes da Escola Nacional de Administração Pública 
(ENAP), do Ministério do Tribunal de Contas da União e do Conselho Empresarial 
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável compõem a equipe deste evento 

nacional. E ainda, apresentações de pesquisadores do Think Tank 6, brasileiros e 
estrangeiros. Uma sessão com painéis de pesquisa compõe também as atividades. 

FONTE: http://www.politicaspublicas-ac.com.br/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 



 

 

 

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 

                    

 


