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Órgãos de CICCR faz encontro por uma Minas mais 

resiliente 

 

Eles querem que Patos de Minas seja uma cidade-modelo 

O Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), através do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Patos de Minas e do  Núcleo de Educação 

e Urgência (NEU) realizou nesta terça-feira (24), mais um encontro voltado para a 

capacitação e formação contínua dos profissionais do serviço de atendimento de 

urgência e emergência em Patos de Minas/MG. 



Na oportunidade, profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas 

Gerais (CBMMG), equipe da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 

(COMPDEC), funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência 

(Samu) e estagiários do Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM) puderam 

aperfeiçoar seu conhecimento. Os encontros também fazem parte da Campanha da 

Organização das Nações Unidades (ONU) e da Estratégia Internacional para Redução 

do Risco de Desastres, Patos de Minas Mais Resiliente, buscando ser o município 

cidade modelo, no período compreendido entre 2015 – 2030. 

De acordo com o Coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle Regional 

(CICCR), 2º Tenente BM João Fernandes Caixeta, reunir em um mesmo espaço físico 

diversos órgãos, significa um atendimento mais rápido e eficiente à população. Esta é a 

realidade em Patos de Minas, através do Centro Integrado de Comando e Controle 

(CICCR) que reúne o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, por meio da 4ª 

Companhia Independente de Bombeiros Militar em Patos de Minas, o Samu e a 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC). 

Alexander Gonçalves, Diretor Geral do Samu, relatou que esses encontros são 

necessários, pois os profissionais do serviço lidam diariamente com circunstâncias de 

alto estresse, que é o atendimento ao paciente com risco iminente de morte. 

Os encontros são um método de capacitação, integração e discussão dos problemas 

corriqueiros que acontecem durante a realização dos atendimentos. Neste sentido, 

com os treinamentos conjuntos, terá uma resposta cada vez mais rápida e eficiente ao 

cidadão, por meio da união das instituições, diminuindo principalmente o tempo de 

resposta, atendendo com melhor qualidade, de forma inteligente e, principalmente, 

com menor custo à comunidade. “São trocadas experiências entre equipes do Samu, 

Bombeiros Militares e membros da Defesa Civil, e, com isso, as equipes buscam 

aperfeiçoar a qualidade do atendimento à população”, afirmou o diretor geral. 

O Coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR) explica 

ainda que é de extrema importância à troca de informações e experiências entre as 

equipes do Corpo de Bombeiros Militar, o Samu  e a Defesa Civil por meio da 

capacitação e integração dos treinamentos entre as instituições, que estão unidas para 

salvar vidas. “O treinamento conjunto de equipes de bombeiros militares, funcionários 



do Samu, e Defesa Civil, é de extrema importância, pois quanto mais rápido 

identificada as paradas cardiorrespiratórias, e ainda mais rápidas iniciadas as 

compressões cardíacas, aumenta cada vez mais a chance da vítima sobreviver. As 

estatísticas mostram que a cada um minuto que uma vítima de parada 

cardiorrespiratória não recebe RCP, ela perde de 7 a 10% de chance de sobreviver”. 

Segundo Fernandes, o trabalho desenvolvido segue diretrizes e parâmetros nacionais e 

internacionais, para gestão de desastres bem como para a redução do risco de 

desastres. 

Desde quando foi criado, o Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), 

atendeu mais de 70 mil ligações e atendeu mais de 60 mil ocorrências em Patos de 

Minas/MG e região através dos telefones 193 e 192. “Implementaremos em Patos de 

Minas ainda no mês de maio deste ano, o canal de telefone 199 da Defesa Civil 

Municipal, 24 horas por dia,  como mais um instrumento de atendimento a 

comunidade para a gestão dos desastres envolvendo os diversos órgãos municipais, 

estaduais e federais no município, fortalecendo os canais de comunicação para melhor 

atendimento e coordenação dos desastres ocorridos no municípios para que a 

população possa estar cada mais e melhor atendida”, ressaltou 

FONTE:http://www.noticiasdasgerais.com.br/2018/04/24/samu-ciccr-e-neu-fazem-encontro-por-

uma-patos-de-minas-mais-resiliente/ 

 

Buscando padrão da ONU, órgãos de socorro e resgate 
passam por treinamento em Patos de Minas 

Na oportunidade, profissionais do Corpo de Bombeiros, equipe da Coordenadoria 

Municipal de Proteção e Defesa Civil, funcionários do SAMU e estagiários do UNIPAM 

puderam aperfeiçoar seu conhecimento. 

O Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), através do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Patos de Minas e do Núcleo de Educação 

e Urgência (NEU) realizou nessa terça-feira (24), mais um encontro voltado para a 

capacitação e formação contínua dos profissionais do serviço de atendimento de 

urgência e emergência em Patos de Minas/MG. Na oportunidade, profissionais do 



Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG), equipe da 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), funcionários do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e estagiários do 

Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM) puderam aperfeiçoar seu 

conhecimento. Os encontros também fazem parte da Campanha da Organização das 

Nações Unidades (ONU) e da Estratégia Internacional para Redução do Risco de 

Desastres, Patos de Minas mais Resiliente, buscando ser o município cidade modelo, 

no período compreendido entre 2015 - 2030. 

De acordo com o Coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle Regional 

(CICCR), 2º Tenente BM João Fernandes Caixeta, reunir em um mesmo espaço físico 

diversos órgãos, significa um atendimento mais rápido e eficiente à população. Esta é a 

realidade em Patos de Minas, através do Centro Integrado de Comando e Controle 

(CICCR) que reúne o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, por meio da 4ª 

Companhia Independente de Bombeiros Militar em Patos de Minas, o Samu e a 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC). 

Alexander Gonçalves, Diretor Geral do Samu informou que esses encontros são 

necessários, pois os profissionais do serviço lidam diariamente com circunstâncias de 

alto estresse, que é o atendimento ao paciente com risco iminente de morte. Os 

encontros são um método de capacitação, integração e discussão dos problemas 

corriqueiros que acontecem durante a realização dos atendimentos. Neste sentido, 

com os treinamentos conjuntos, teremos uma resposta cada vez mais rápida e 

eficiente ao cidadão, por meio da união das instituições, diminuindo principalmente o 

tempo de resposta, atendendo com melhor qualidade, de forma inteligente e, 

principalmente, com menor custo à comunidade. “São trocadas experiências entre 

equipes do Samu, Bombeiros Militares e membros da Defesa Civil, e, com isso, as 

equipes buscam aperfeiçoar a qualidade do atendimento à população”, afirmou o 

diretor geral. 

O Coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR) explica 

ainda que é de extrema importância a troca de informações e experiências entre as 

equipes do Corpo de Bombeiros Militar, o Samu  e a Defesa Civil por meio da 

capacitação e integração dos treinamentos entre as instituições, que estão unidas para 

salvar vidas. Ainda mais, com tema relevante e que faz parte do cotidiano das equipes 

que é o atendimento a vítimas de parada cardiorrespiratória. “O treinamento conjunto 

de equipes de bombeiros militares, funcionários do Samu, e Defesa Civil, é de extrema 

importância, pois quanto mais rápido identificada as paradas cardiorrespiratórias, e 

ainda mais rápidas iniciadas as compressões cardíacas, aumenta cada vez mais a 

chance da vítima sobreviver. As estatísticas mostram que a cada um minuto que uma 



vítima de parada cardiorrespiratória não recebe RCP, ela perde de 7 a 10% de chance 

de sobreviver. O papel de todos os componentes das equipes de atendimento nos 

desastres são primordiais, equipes de bombeiros militares e do Samu que estão no 

atendimento, até a regulação médica nas ações das equipes”, ressaltou Fernandes. 

Segundo Fernandes, o trabalho desenvolvido segue diretrizes e parâmetros nacionais e 

internacionais, para gestão de desastres bem como para a redução do risco de 

desastres. Desde quando foi criado, o Centro Integrado de Comando e Controle 

Regional (CICCR), atendeu mais de 70 mil ligações e atendeu mais de 60 mil 

ocorrências em Patos de Minas/MG e região através dos telefones 193 e 192. 

“Implementaremos em Patos de Minas ainda no mês de maio deste ano, o canal de 

telefone 199 da Defesa Civil Municipal, 24 horas por dia,  como mais um instrumento 

de atendimento a comunidade para a gestão dos desastres envolvendo os diversos 

órgãos municipais, estaduais e federais no município, fortalecendo os canais de 

comunicação para melhor atendimento e coordenação dos desastres ocorridos no 

municípios para que a população possa estar cada mais e melhor atendida”, ressaltou. 
FONTE:https://www.patoshoje.com.br/noticia/buscando-padrao-da-onu-orgaos-de-socorro-e-

resgate-passam-por-treinamento-em-patos-de-minas-37225.html 

 

 

Cooperação comunitária após desastres cruciais para a 
recuperação, segundo estudo da Stanford 

 

Por que algumas comunidades são resilientes diante de desastres, como epidemias, 
enquanto outras lutam para se recuperar? Você pode pensar que é impulsionado pela 
disponibilidade de recursos econômicos, mas um novo estudo mostra que a 



cooperação da comunidade - reconhecidamente desafiadora em face de uma doença 
infecciosa - é a chave. 

Recentemente publicado  no  Academy of Management Journal , o estudo liderado 
por  Hayagreeva Rao , PhD, professor de Stanford Business, descobriu que a resiliência 
de uma comunidade depende principalmente de dois fatores: 

• se a causa do desastre é atribuída a outros membros da comunidade ou um ato 
da natureza; e 

• se a comunidade inclui diversas organizações que incentivam a colaboração. 

Os pesquisadores analisaram e compararam dois desastres que ocorreram na Noruega 
no início de 1900: um surto da gripe espanhola altamente contagiosa que causou 
muitas mortes e uma geada severa na primavera que levou a dificuldades econômicas 
para a comunidade predominantemente agrícola. 

Eles descobriram que os desastres atribuídos a outros membros da comunidade - 
como epidemias contagiosas - enfraqueceram a cooperação, aumentaram a 
desconfiança e levaram a uma redução de longo prazo na construção da 
organização. Em contraste, os desastres atribuídos a um ato natural evocavam um 
senso de destino compartilhado que fomentava a cooperação. 

Rao e o colega  Henrich Greve , PhD, professor de empreendedorismo do INSEAD, 
explicaram no artigo: 

A resposta típica às pandemias inclui isolamento e tratamento, quarentena em casa, 

fechamento de escolas, cancelamento de grandes reuniões públicas e outras medidas 

para reduzir a densidade social. Embora essas respostas imediatas sejam inteiramente 

práticas, os planejadores de políticas também devem considerar como uma pandemia 

prejudica a infraestrutura social de uma comunidade a longo prazo e empreender 

iniciativas para promover a construção de organizações comunitárias. 

Por exemplo, a gripe espanhola impediu as comunidades norueguesas de construir 
novas organizações comunitárias por 25 anos, escreveram eles. 

Em contraste, as famílias de agricultores da Noruega se uniram quando enfrentaram 
desastres agrícolas naturais - motivando-os a formar cooperativas de varejo, 
organizações mútuas de seguros e bancos de poupança para ajudar a compartilhar 
riscos. 

Os pesquisadores determinaram que a recuperação bem-sucedida de desastres 
também dependia da infraestrutura social existente: uma comunidade com 
organizações voluntárias diversas e cooperativas respondeu de forma mais eficaz. 

“Quanto melhor a infraestrutura, melhor a recuperação”, disse Rao em uma 
recente notícia daStanford Business  . “Um desastre é um choque. Pense nessas 
organizações como amortecedores. ” 



No artigo, eles ofereceram um exemplo da onda de calor de 1995 em Chicago, que 
levou a muito menos mortes em um bairro latino do que em um bairro afro-americano 
adjacente. Isso porque a grande variedade de organizações de vizinhos latinos criava 
redes sobrepostas que permitiam que as pessoas verificassem os idosos, escreveram 
eles. 

Os autores concluíram com um pedido de mais pesquisas sobre o efeito de desastres 
relacionados ao clima, como inundações e secas. Precisamos saber como isso afeta o 
nascimento e a sustentabilidade das organizações voluntárias da comunidade, 
disseram eles. 

FONTE:https://scopeblog.stanford.edu/2018/04/19/a-stanford-study-explores-how-well-

communities-recover-from-disasters/ 

 

Recuperação de desastres: as redes sociais são mais 
importantes que a água engarrafada e as baterias 

De Daniel P. Aldrich 

O aconselhamento padrão sobre a preparação para desastres se concentra na 
construção de abrigos e armazenamento de coisas como alimentos, água e 
baterias. Mas resiliência - a capacidade de se recuperar de choques, incluindo 
desastres naturais - vem de nossas conexões com outras pessoas, e não de 
infraestrutura física ou kits de desastres. 

Quase seis anos atrás, o Japão enfrentou um desastre triplamente paralisante: um 
terremoto, tsunami e colapsos nucleares que forçaram 470 mil pessoas a evacuar de 
mais de 80 cidades, aldeias e cidades. Meus colegas e eu investigamos como as 
comunidades nas áreas mais atingidas reagiram a esses choques e descobriram que as 
redes sociais - os laços horizontais e verticais que nos conectam a outras pessoas - são 
nossa defesa mais importante contra os desastres. 

A catástrofe de 2011 

Às 14h46 da sexta-feira, 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 9,0 atingiu 
a costa nordeste do Japão. O terremoto foi maior e durou mais que as centenas de 
terremotos que afetam a nação anualmente, mas causou poucos danos a residências e 
empresas. Infelizmente, porém, o perigo estava longe de terminar. 

Dentro de 40 minutos, ondas enormes de água, algumas com até seis andares, 
atingiram comunidades costeiras na região de Tohoku, no nordeste do Japão. Cerca de 
18.500 vidas foram perdidas, principalmente para o tsunami. 



Os danos causados pelo terremoto e pelo tsunami interromperam os sistemas de 
resfriamento nas usinas nucleares 1 a 3 de Fukushima Daiichi, que sofreram colapsos 
de combustível nuclear. Mais de 160.000 pessoas foram forçadas a evacuar da 
prefeitura de Fukushima. A zona de exclusão de radiação cobriu inicialmente mais de 
5.400 quilômetros quadrados, mas diminuiu lentamente com o progresso dos esforços 
de descontaminação. 

No total, mais de 470.000 pessoas foram evacuadas durante o desastre. O acidente 
nuclear paralisou a política nacional, deixou muitos sobreviventes ansiosos e 
deprimidos e mudou a paisagem da política energética no Japão, pressionando os 
moradores locais a buscar opções não-nucleares. Muitas comunidades iniciaram 
cooperativas de eletricidade onde usam energia geotérmica, solar e eólica para 
produzir energia. 

O que salvou vidas durante o tsunami? 

Um colega japonês e eu esperávamos saber por que a taxa de mortalidade do tsunami 
variou tremendamente. Em algumas cidades ao longo da costa, ninguém foi morto por 
ondas que atingiram até 60 pés; em outros, até dez por cento da população perdeu a 
vida. 

Estudamos mais de 130 cidades, vilarejos e aldeias em Tohoku, analisando fatores 
como exposição ao oceano, altura do paredão, altura do tsunami, padrões de votação, 
demografia e capital social. Descobrimos que os municípios que tinham níveis mais 
altos de confiança e interação tiveram menores níveis de mortalidade depois que 
controlamos todos esses fatores de confusão. 

O tipo de laço social que importava aqui era horizontal, entre os moradores da 
cidade. Foi uma descoberta surpreendente, uma vez que o Japão gastou uma quantia 
enorme de dinheiro em infraestrutura física, como paredões, mas investiu muito 
pouco na construção de laços sociais e coesão. 

Com base em entrevistas com sobreviventes e uma revisão dos dados, acreditamos 
que comunidades com mais vínculos, interação e normas compartilhadas trabalharam 
efetivamente para fornecer ajuda a parentes, familiares e vizinhos. Em muitos casos, 
apenas 40 minutos separaram o terremoto e a chegada do tsunami. Durante esse 
período, os moradores literalmente pegaram e levaram muitos idosos para fora de 
áreas vulneráveis e de baixa altitude. Nos bairros de alta confiança, as pessoas batiam 
nas portas daqueles que precisavam de ajuda e os escoltavam para fora do caminho do 
mal. 

O que ajudou as cidades a se recuperarem? 

Em outro estudo, trabalhei para entender por que cerca de 40 cidades, vilas e aldeias 
da região de Tohoku haviam reconstruído, colocado as crianças de volta às escolas e 
reiniciado os negócios em taxas muito diferentes ao longo de um período de dois 
anos. Dois anos após os desastres, algumas comunidades pareciam estar presas no 



âmbar, lutando para restaurar até metade de seu serviço público, operando negócios e 
limpando as ruas. Outras cidades haviam conseguido se recuperar completamente, 
colocando evacuados em casas temporárias, restaurando linhas de gás e água e 
limpando escombros. 

Para entender por que algumas cidades estavam passando por dificuldades, examinei 
as explicações, incluindo o impacto do desastre, o tamanho da cidade, a 
independência financeira, os laços horizontais entre as cidades e os laços verticais da 
comunidade com os corretores de poder em Tóquio. Nesta fase da recuperação, os 
laços verticais foram os melhores indicadores de fortes recuperações. 

As comunidades que enviaram representantes seniores mais poderosos a Tóquio nos 
anos anteriores ao desastre fizeram o melhor. Esses políticos e embaixadores locais 
ajudaram a empurrar a burocracia para enviar ajuda, buscar ajuda de governos 
estrangeiros e suavizar o complexo zoneamento e impedimentos burocráticos à 
recuperação. 

Embora seja difícil para as comunidades simplesmente decidirem colocar mais 
representantes seniores em Tóquio, elas podem tomar a iniciativa de fazer conexões 
com os tomadores de decisão. Além disso, eles podem tentar garantir que falem com 
uma voz unificada sobre as necessidades e a visão de sua comunidade. 

Laços sociais, não apenas sacos de areia 

Os desastres de Tohoku reforçam evidências passadas sobre a importância das redes 
sociais e do capital social na recuperação de desastres em todo o mundo. Enquanto a 
mudança climática está tornando alguns desastres mais devastadores ao longo do 
tempo, há boas notícias de nossas descobertas. Governos, ONGs e cidadãos privados 
têm muitas ferramentas disponíveis para promover conexões horizontais e verticais. 

Organizações sem fins lucrativos como a Cruz Vermelha Australiana, a BoCo Strong em 
Boulder, Colorado e a Organização Regional de Gerenciamento de Emergências de 
Wellington, na Nova Zelândia, agora levam a sério o capital social enquanto trabalham 
para construir resiliência. Nesses programas, os moradores locais trabalham ao lado 
de organizações da sociedade civil para ajudar a fortalecer conexões, construir redes 
de reciprocidade e pensar nas necessidades da área. Em vez de esperar pela 
assistência do governo, essas áreas estão criando seus próprios planos para mitigar 
futuras crises. 

Como construir resiliência 

As comunidades podem construir coesão e confiança de várias maneiras. Primeiro, os 
residentes podem imitar o Sr. Fred Rogers e aprender sobre seus vizinhos, que servirão 
como socorristas durante qualquer crise. Em seguida, comunidades inteiras podem 
procurar aprofundar as interações e a confiança, organizando jornadas esportivas, 
festas, festivais religiosos e outros eventos comunitários que criam confiança e 
reciprocidade. 



Por exemplo, San Francisco fornece fundos para os moradores locais para realizar o 
NeighborFest, uma festa aberta a todos. Planejadores urbanos e visionários urbanos 
podem aprender a pensar como Jane Jacobs, uma defensora de cidades vivas e de 
terceiros - isto é, lugares além do trabalho e da casa onde podemos nos socializar. Ao 
projetar o que os defensores chamam de “espaços públicos de placemaking”, como 
ruas favoráveis a pedestres e mercados públicos, eles podem reformular as cidades 
para melhorar a interação social. 

Por fim, as comunidades podem aumentar as taxas de voluntariado, recompensando 
as pessoas que oferecem seu tempo voluntariamente e fornecendo benefícios 
concretos para o seu serviço. Uma maneira de fazer isso é através do desenvolvimento 
de moedas comunitárias - scrip local que só é aceito em empresas locais. Outra 
estratégia é o tempo bancário, no qual os participantes ganham créditos por seus 
horários de voluntariado e os resgatam mais tarde por serviços de outros. 

Depois de 3/11, uma organização em Tohoku procurou trazer esses tipos de programas 
- criação e design de capital social - juntos, fornecendo um espaço comunitário dirigido 
por idosos evacuados, onde os vizinhos podem se conectar. 

Como as comunidades em todo o mundo enfrentam desastres com cada vez mais 
frequência, espero que minha pesquisa sobre o Japão após a 3.11 possa fornecer 
orientação aos moradores que enfrentam desafios. Embora a infraestrutura física seja 
importante para mitigar o desastre, as comunidades também devem investir tempo e 
esforço na construção de laços sociais. 

FONTE:https://theconversation.com/recovering-from-disasters-social-networks-matter-more-than-

bottled-water-and-batteries-69611 

FONTE:http://www.ibasho.org/web/wp-content/uploads/2015/03/150318Elders-Leading-the-Way-

to-Resilience-Conference-Version.pdf 

 

Fundo de População da ONU e hidrelétrica de Itaipu 
promovem saúde no Brasil, Paraguai e Argentina 

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e a hidrelétrica Itaipu Binacional 
firmarão na próxima sexta-feira (27) uma parceria para levar saúde a comunidades na 
fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Cooperação visa proteger e garantir o 
acesso à saúde para crianças, adolescentes e mulheres. 

A cerimônia para oficializar o projeto acontece em Curitiba, no escritório da Itaipu, e 
terá a presença do representante do UNFPA no Brasil, Jaime Nadal, e do diretor-geral 
brasileiro da Itaipu, Marcos Stamm. 



As ações previstas pelo projeto estarão alinhadas com o Plano Estratégico do grupo de 
trabalho Itaipu Saúde, iniciativa que reúne diversas instituições da fronteira trinacional 
com o objetivo de fortalecer políticas públicas na área de saúde. 

Serviço 

Assinatura de parceria UNFPA-Itaipu Binacional 

Onde: Escritório da Itaipu em Curitiba – Rua Comendador Araújo, 551 

Horário: 11h30 

FONTE:http://www.unfpa.org.br/novo/index.php/noticias/ultimas/1854-aviso-de-pauta-fundo-de-

populacao-das-nacoes-unidas-no-brasil-e-itaipu-binacional-assinam-acordo 

 

Brasil e Moçambique renovam cooperação em 
alimentação escolar 

O Centro de Excelência contra a Fome — fruto de uma parceria entre o governo 
brasileiro e o Programa Mundial de Alimentos (PMA) das Nações Unidas — participa 
este mês de missão em Moçambique para a assinatura e planejamento do projeto de 
apoio à consolidação e expansão do Programa Nacional de Alimentação Escolar do 
país. 

O projeto tem como objetivo contribuir para a redução da insegurança alimentar e 
nutricional e maximizar o impacto da alimentação escolar nos indicadores 
educacionais moçambicanos. 

Na primeira semana (20 de abril), o foco da missão esteve no desenvolvimento do 
plano de trabalho do projeto, com identificação das atividades que serão 
desenvolvidas ao longo de 2018. 

A iniciativa vai promover o fortalecimento institucional do programa de alimentação 
escolar por meio de desenvolvimento da Lei de Alimentação Escolar e do apoio à 
adoção de uma Estratégia em Alimentação Escolar pelo Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano do país. 

Além disso, o projeto vai apoiar o desenvolvimento de manuais e guias para orientar 
as diferentes dimensões da gestão do programa. 

O projeto é uma ação conjunta entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação e a Agência Brasileira de Cooperação, por parte do governo brasileiro, e o 
Centro de Excelência e o escritório de país do PMA em Moçambique, além do governo 
moçambicano. 

A iniciativa dará continuidade à cooperação brasileira com Moçambique na área de 
segurança alimentar e nutricional, e foi desenhada a partir de uma avaliação do 



projeto-piloto do programa moçambicano de alimentação escolar, apoiado pelo 
governo brasileiro. 

O projeto atuará de forma complementar a outras iniciativas que o governo de 
Moçambique tem com o PMA na área de alimentação escolar. 

Na próxima semana, o governo moçambicano realiza uma consulta nacional sobre 

alimentação escolar. Na ocasião, o projeto será assinado pelas instituições parceiras. 

FONTE:http://centrodeexcelencia.org.br/brazil-mozambique-renew-cooperation-school-feeding/ 

 

EVENTOS 

 

Agências da ONU e empresas brasileiras estarão no 
Fórum Pacto Global 2018 

Novos palestrantes estão com presença confirmada no Fórum Pacto Global – 15 anos 
da Rede Brasil, que ocorre em 16 de maio no auditório do Museu de Arte de São Paulo 
(MASP). O evento debaterá o panorama dos avanços e perspectivas da 
sustentabilidade corporativa desde o início das atividades do Pacto Global da ONU no 
Brasil, em 2003, até o contexto atual dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). 

Entre os palestrantes confirmados estão Tim Mohin, presidente-executivo global da 
organização internacional Global Reporting Iniciative (GRI); Teresa Vernaglia, 
presidente-executiva da empresa de saneamento básico BRK Ambiental; Nadine 
Gasman, representante da ONU Mulheres Brasil; e Francisco Mena, representante 
regional do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos (ACNUDH). 

Denise Hills, presidente da Rede Brasil, participará como mediadora do painel de 
abertura “15 anos de Rede Brasil do Pacto Global – avanços e desafios para o futuro”, 
que terá a presença do coordenador-residente do Sistema ONU no Brasil e 
representante-residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) no Brasil, Niky Fabiancic, e do secretário nacional de Articulação Social (SEGIV), 
Henrique Ferreira. 

Na sequência, serão discutidas estratégias de negócios para empresas em consonância 
com os ODS, por meio das falas do secretário-executivo da Rede Brasil do Pacto Global, 
Carlo Pereira, do diretor das Redes Locais das Américas do Pacto Global, Javier Cortes, 



e do presidente-executivo global da GRI, Tim Mohin. Durante o encontro, ainda serão 
lançadas duas publicações inéditas: “An Analysis of the Goals and Targets”, sobre as 
estratégias de alinhamento das empresas aos ODS, e “Integração dos ODS no Setor 
Elétrico Brasileiro”, sobre a implementação dos ODS no modelo de negócios do setor 
elétrico do país. 

O evento ainda busca debater a sustentabilidade no setor privado em suas diversas 
frentes por meio dos painéis temáticos de água, anticorrupção, direitos humanos e 
ODS, que contarão com a presença de representantes de setor privado, academia e 
agências da ONU. 

Haverá ainda palestras sobre empoderamento feminino, com a participação da 
jornalista e colunista do El Pais, Eliane Brum, e da representante da ONU Mulheres, 
Nadine Gasman, que também abordará a parceria do Pacto Global com a iniciativa 
WEPs (sigla em inglês para “Princípios de Empoderamento Feminino”). Outra palestra, 
com o tema “Inovação para a disseminação dos ODS”, contará com Samira Almeida, 
presidente-executiva da editora de livros digitais StoryMax. 

Entre os mediadores dos painéis, estão nomes como Andréia Sadi, jornalista e 
comentarista da GloboNews, Mathew Shirts, jornalista e ex-diretor da Nation 
Geographic Brasil, Eliane Trindade, colunista da Folha de S.Paulo, e Maristela Marques 
Baioni, representante residente assistente do PNUD no Brasil. A atriz e escritora Maria 
Paula realizará a abertura do evento. 

O Fórum Pacto Global – 15 anos da Rede Brasil tem o apoio da empresa química alemã 
BASF, da Fundação Dom Cabral, da Companhia Paranaense de Energia (COPEL), da 
empresa italiana de geração e distribuição de energia ENEL, da mineradora Vale, da 
BRK Ambienal, da EDP Energias do Brasil e da empresa farmacêutica Sanofi. 

FONTE:https://www.eventbrite.com.br/e/forum-pacto-global-15-anos-da-rede-brasil-tickets-

44148226534 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

           

 

 

 

 

 


