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V Seminário reúne grandes nomes para discutir gestão 

de desastres 

 

O primeiro dia do V Seminário Internacional – Gestão do Risco de Desastres, 
promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), em conjunto 
com outros órgãos, reflete o sucesso do evento. Há quatro anos, o Seminário discute 
conhecimentos e práticas voltadas para o aprimoramento da comunidade envolvida na 
Proteção e Defesa Civil. 

O auditório repleto reforça a importância desse encontro, que reúne agentes de vários 
setores envolvidos no abrangente trabalho de Defesa Civil. Ao som da Bombeiros 
Instrumental Orquestra Show (BIOS), os preletores tomaram assento para uma 
sequência de explanações. Nestes dois dias, o público poderá assimilar o 
conhecimento de figuras importantes do cenário nacional e internacional e das novas 
técnicas implementadas em cidades que vivenciaram grandes catástrofes ou que 
trabalharam num planejamento estratégico que as tornaram resilientes. 

O Comandante-Geral do CBMMG, Coronel Cláudio Roberto de Souza, deu as boas-
vindas aos participantes e destacou a importância do encontro: “o Corpo de 
Bombeiros tem a honra de participar deste Seminário, uma vez que o desastre, por 
menor que seja, necessita de máxima atenção. E, por ser uma instituição humanitária, 



o Corpo de Bombeiros está presente na maioria dessas calamidades. Em conjunto com 
a Defesa Civil, a instituição se esforça para oferecer o amparo necessário à sociedade 
nos piores momentos. A gestão dos desastres demanda cada vez mais empenho, 
dedicação e planejamento”, concluiu o comandante dos bombeiros. 

O Tenente-Coronel Anderson Passos, comandante do 8º Batalhão de Bombeiros 
Militar, sediado na cidade de Uberaba, Território Sul do estado, destacou assim a 
iniciativa: “Um evento como este estimula boas práticas e um nivelamento técnico de 
outras regiões do estado. Além disso, fortalece a percepção dos bombeiros de que a 
atividade de Defesa Civil também é atividade resposta, e o planejamento é que é a 
base. Precisamos trabalhar a participação e organização da sociedade para que a 
Defesa Civil seja praticada, e que todo esse conhecimento seja transformado em 
qualidade de vida para o cidadão”, afirmou Passos. 

Para o cadete Pedro Ivo Nogueira Pereira, da Academia de Bombeiros Militares (ABM), 
essa é uma oportunidade singular, que ampliará o conhecimento dos futuros oficiais: 
“Participar de um Seminário como este, ouvindo pessoas experientes de vários lugares 
do mundo, é muito importante para nossa formação”, comentou. 

Confira os destaques dos palestrantes: 

“Ao longo das décadas, o Brasil vem enfrentando desastres naturais, como no Rio de 
janeiro e Santa Catarina. Desde então, o país virou um foco para essa conscientização 
da Defesa Civil e da prevenção contra desastres naturais. Entretanto, o Japão, há 
séculos vem vivenciando inúmeros acidentes naturais e conta com um histórico neste 
processo de como enfrentar os acontecimentos. Nesse sentido, acredito que o 
Seminário seja extremamente oportuno para a troca de informações e experiências 
em que ambos os países possam se beneficiar.” Daisuke Yokoyama, 2º Secretário da 
Embaixada do Japão. 

“É a terceira vez que eu participo do evento e a importância é exatamente essa: O 
evento vem se mantendo todos os anos. Isso é fundamental, pois a cultura da gestão 
de risco está sendo incorporada no estado de Minas. Cidades resilientes se preparam 
para situações adversas e recuperação de forma mais rápida, aproveitando as 
potencialidades. Experiências que não deram certo no passado são importantes para 
outras cidades, pois passa-se a se pensar em cidades mais resilientes e mais 
sustentáveis.” Sidney Furtado – Promotor da campanha Cidades Resilientes das 
Nações Unidas. 

“Essa é uma colaboração pelo mundo todo, em que integra todos os serviços de 
combate ao fogo como Corpo de Bombeiros e também de Defesa Civil para aprender 
com a troca de experiências e práticas de cada instituição.” Susan Ellison-Bunce da 
London Fire Brigade. 

FONTE:http://www.bombeiros.mg.gov.br/component/content/article/32-
embm/68314-cbmmg-serminario.html 



FONTE:http://minasbrasilpublicidade.com.br/corpo-de-bombeiros-realiza-seminario-
internacional-de-gestao-do-risco-de-desastres/#.Wo9SUIPwbIU 

 

 

Segurança e resiliência - Vocabulário 

FONTE:  ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE NORMALIZAÇÃO (ISO)  

Este documento (ISO 22300: 2018) define termos usados em padrões de segurança e 
resiliência. 

Este documento foi elaborado pelo Comitê Técnico ISO / TC 292, Segurança e 
resiliência. Esta segunda edição cancela e substitui a primeira edição (ISO 22300: 
2012), que foi tecnicamente revisada. As principais mudanças em relação à edição 
anterior são que os termos foram adicionados de documentos e documentos 
publicados recentemente transferidos para ISO / TC 292. 

FONTE:https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:22300:ed-2:v1:en 

 

Metodologia do Scorecard de Performance de Resiliência 
(RPS) - Resumo 

Este artigo descreve a metodologia do Plano de Desempenho de Resiliência (RPS), 
que foi desenvolvido para medir de forma mais holística a resiliência do terremoto, 
com o objetivo de melhorar a tomada de decisões e reduzir os impactos do terremoto. 

O RPS é uma ferramenta de autoavaliação multinível e multiescala que habilita as 
partes interessadas a avaliar os parâmetros de risco e resiliência de terremotos com 
base em informações derivadas qualitativamente usando tecnologias inovadoras de 
coleta de dados. Seis dimensões são avaliadas para abordar áreas-chave de resiliência 
que incorporam a redução de risco nos processos de planejamento e tomada de 
decisão: capacidade social, conscientização e advocacia, arranjos legais e institucionais, 
planejamento e regulamentação, infraestrutura e serviços críticos e prontidão e 
resposta de emergência. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/57083_gemrpsmethodologypublished.pdf 



 

PNUD divulga objetivos globais sobre desenvolvimento 
sustentável no oeste do Paraná 

No oeste do Paraná, o Programa da ONU para o Desenvolvimento (PNUD) e a Itaipu 
Binacional realizarão nos próximos meses seminários e reuniões para divulgar 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS). Iniciativa 
começou em 2017 e contempla 54 municípios da região. 

Até 2019, o projeto realizará atividades divididas em três eixos: Diálogos Municipais; 
Avaliação e Monitoramento; e Formação. 

O primeiro, que teve início no ano passado, promoveu reuniões sobre os ODS para 
sensibilizar os participantes. Posteriormente, já em janeiro de 2018, começaram os 
encontros para a concepção de uma Agenda de Atuação Conjunta com a participação 
do poder público, setor produtivo, centros de ensino e terceiro setor. As atividades do 
primeiro eixo se encerram em julho deste ano. 

Para o segmento Avaliação e Monitoramento, o PNUD está mapeando uma série de 
indicadores municipais de fontes recentes e oficiais. Estatísticas serão utilizadas na 
elaboração de diagnósticos sobre os dados que permitem acompanhar o cumprimento 
dos ODS no oeste do Paraná. Para isso, serão criadas uma base de dados municipais e 
uma plataforma online e gratuita para sua divulgação. O portal deve ser lançado ao 
final do primeiro semestre de 2018. 

O terceiro eixo, Formação, terá início apenas em 2019. Agentes locais receberão 
capacitação sobre os objetivos da ONU para que continuem atentos aos problemas da 
região e possam utilizar a base de dados na gestão pública e privada, tendo em vista a 
necessidade de promover o desenvolvimento sustentável. 

As próximas reuniões do mês de fevereiro acontecem nos municípios de Terra Roxa, 
Missal, Itaipulândia, Três Barras do Paraná, Boa Vista da Aparecida e Catanduvas. 

Os ODS constituem uma agenda ambiciosa adotada por todos os países-membros das 
Nações Unidas em 2015. Entre as metas desse marco internacional, estão o fim da 
miséria e da fome, a eliminação da violência contra as mulheres, o combate às 
mudanças climáticas e a promoção de uma educação de qualidade para todos. 

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

 



 

Cidades aptas para a mudança climática: Desafios e 
oportunidades para o financiamento do clima urbano - 
Lições aprendidas com e Thekwini, Santiago do Chile e 
Chennai 

Este estudo inclui uma avaliação abrangente da situação do financiamento do clima 
urbano nos três países da África do Sul, Chile e Índia, com foco específico nas cidades 
parceiras do projeto Cities Fit for Climate Change (CFCC): eThekwini (Durban), Santiago 
do Chile e de Chennai. 

As recomendações são incluídas para melhorar o acesso municipal / municipal aos 
instrumentos de financiamento para o trabalho relacionado às mudanças climáticas e 
para uma melhor integração das mudanças climáticas nos mecanismos de 
planejamento. O principal público-alvo do estudo são os profissionais urbanos, os 
decisores políticos e a comunidade de pesquisa no campo das finanças climáticas e da 
governança urbana. 

O projeto CFCC é encomendado pelo Ministério Federal Alemão do Meio Ambiente, 
Conservação da Natureza, Construção e Segurança Nuclear (BMUB). Faz parte da 
Iniciativa Internacional para o Clima (IKI). 

FONTE:https://www.international-climate-

initiative.com/fileadmin/Dokumente/2018/180213_GIZ_Urban_Climate_Finance.pdf 

 

Eventos climáticos sem precedentes: mudanças 
históricas, metas ambiciosas e compromissos nacionais 

Este estudo conclui que os seres humanos já aumentaram a probabilidade de 
extremos históricos, sem calor, úmidos e secos, sem precedentes, incluindo mais de 50 
a 90% da América do Norte, Europa e Ásia Oriental. As emissões consistentes com os 
compromissos nacionais são susceptíveis de causar aumentos adicionais substanciais e 
generalizados, incluindo mais de cinco vezes para a noite mais quente em torno de ~ 
50% da Europa e> 25% do Leste Asiático e mais de três vezes para os dias mais úmidos 
sobre> 35% da América do Norte, Europa e Ásia Oriental. Em contraste, cumprir metas 
ambiciosas para manter o aquecimento global abaixo de 2 ° C reduz a área com mais 
de três aumentos de aumento de <10% da maioria das regiões estudadas. No entanto, 
grandes áreas - incluindo> 90% da América do Norte, Europa, Ásia Oriental e muitos 



dos trópicos - ainda exibem grandes aumentos na probabilidade de criação de 
registros quente, úmido. 

FONTE:http://advances.sciencemag.org/content/4/2/eaao3354.full 

 

O espectro completo de risco nos centros urbanos: 
mudança de percepção, mudança de prioridades 

Como avaliar a escala e a importância relativa de todos os riscos, desde os perigos 
diários até os pequenos e grandes desastres? Este breve descreve o espectro de riscos 
nas áreas urbanas e destaca aqueles que são mal documentados e cujos impactos são 
subestimados. Ele também destaca as medidas que podem ser tomadas para resolver 
isso. 

As cidades podem estar entre os lugares mais saudáveis do mundo - se todos os seus 
moradores tiverem acesso a infraestrutura e serviços de redução de risco acessíveis e 
de boa qualidade. Estes incluem água canalizada, saneamento, drenagem, coleta de 
lixo doméstico, eletricidade, cuidados de saúde e serviços de emergência. Onde isso 
não é fornecido, as cidades concentram tantos riscos. Mas a enorme escala de morte 
prematura, doença, lesão e empobrecimento que esses riscos contribuem para 
permanecer oculto, porque estes não são registrados e nem sequer são vistos como 
resultados de risco por muitos.  

FONTE:http://pubs.iied.org/pdfs/10832IIED.pdf 

 

Impacto da seca e avaliação das necessidades da Somália (Vol. 
1): relatório de síntese 

FONTE :  BANCO MUNDIAL  

Esta avaliação de impacto e necessidades de seca (DINA) foi conduzida usando 
tecnologia de sensoriamento remoto para validar os achados. Esta DINA vai além de 
determinar os danos, perdas e necessidades resultantes; visa uma estratégia de 
recuperação multisetorial e voltada para o fortalecimento da resiliência a futuras 
catástrofes e efetivamente impedindo o risco cíclico de fome. 



Embora a fome tenha sido evitada em 2017, graças, em parte, a uma maior expansão 
da assistência humanitária, a fome continua a ser um risco iminente nos próximos 
meses e anos. Décadas de insegurança, instabilidade política, seca e insegurança 
alimentar interromperam os serviços desesperadamente necessários, devastaram o 
capital humano e a infraestrutura física e contribuíram para o empobrecimento 
sistemático e o deslocamento da população. O Plano de Resposta Humanitária de 
2018 (HRP) destaca a necessidade de sustentar os esforços humanitários de salvação 
em níveis semelhantes aos de 2017, devido às previsões de uma quarta temporada 
consecutiva de chuvas fracassadas de outubro a dezembro de 2017. O Governo 
Federal da Somália (FGS) e suas autoridades locais e Os parceiros internacionais 
precisarão fornecer serviços de salvamento a aproximadamente 6. 2 milhões de 
pessoas em 2018 para limitar os efeitos das doenças e continuar a prevenir a 
fome. Esta contínua crise de seca sublinha ainda a necessidade de procurar formas de 
fazer mudanças estruturais que reduzam os impactos dos ciclos de seca futuros. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/901031516986381462/pdf/122991-v1-GSURR-

Somalia-DINA-Report-Volume-I-180116-Digital.pdf 

 

 

Impacto da seca e avaliação das necessidades da 
Somália (Vol. 2): relatórios setoriais 

FONTE:  BANCO MUNDIAL, O (WB)  

A Avaliação de Impacto e Necessidades da Saneia da Somália (DINA), um processo 
liderado pelo Governo Federal da Somália (FGS) em parceria com os Estados Federais 
(FMS), o Banco Mundial (BM), Nações Unidas (ONU) e União Europeia ( UE), visa 
reduzir a vulnerabilidade do país aos choques climáticos, fortalecer a resiliência e 
reduzir significativamente o risco futuro de fome na Somália. 

O Volume II da DINA apresenta em profundidade os dados coletados e analisados para 
cada um dos 18 setores e temas transversais. Esses setores incluem agricultura 
(produção agrícola, pecuária e pesca); abastecimento de água e 
saneamento; transporte; ambiente, energia limpa e gestão de recursos 
naturais; saúde; nutrição; Educação; comida segura; desenvolvimento urbano e 
serviços municipais; meios de subsistência e emprego; proteção social e redes de 
segurança; gênero; governança; conflito; deslocamento; e redução de risco de 
desastres, financiamento de risco e resiliência de seca. 



FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/274061516990937769/pdf/122991-v2-

Revised-GSURR-Somalia-DINA-Report-Volume-II-180111-Digital.pdf 

 

 

Impacto de seca e avaliação de necessidades da Somália 
(Vol. 3): relatórios dos estados federados e da região 
administrativa 

A Avaliação de Impacto e Necessidades da Saneia da Somália (DINA), processo liderado 
pelo Governo Federal da Somália (FGS) e Estados Federais (FMS), com apoio técnico e 
financeiro do Banco Mundial (WB), Nações Unidas (ONU) e União Europeia (UE), visa 
reduzir a vulnerabilidade do país aos choques climáticos, fortalecer a resiliência e 
reduzir significativamente o risco futuro de fome na Somália. 

O Volume III da DINA apresenta uma quebra de danos gerais, perdas e necessidades de 
recuperação por FMS e BRA, bem como por desagregação específica de dados por 
setor. Os anexos de nível de FMS servem um propósito importante na captação de 
necessidades de nível estadual, o que, por sua vez, informará o desenvolvimento do 
Marco de Recuperação e Resiliência (RRF) para operacionalizar os achados da 
DINA. Os resultados estaduais foram validados pelo FMS / BRA através de um processo 
de engajamento e construção de consenso. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/511611516987714013/pdf/122991-v3-

GSURR-Somalia-DINA-Report-Volume-III-180116-Digital.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

           

 

 

 

 

 


