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Encontro sobre Resiliência das Infraestruturas Críticas 
em Campinas  
Estamos completando 2 anos do evento desastroso de “Microexplosão /Tornado”, 
então trata-se de um encontro com participação de diversos órgãos que 
desempenharam ação importante  que ocorreu entre ás 23 horas do dia 04 e madrugada 
de 05 de junho de 2016. 

Estarão participando representantes das áreas de Meteorologia, Serviços Públicos, 
Trânsito, Energia, Abastecimento de Água, Corpo de Bombeiros, Informática e 
Comunicação. 

Encontro procura reunir um conjunto de experiências e boas práticas no âmbito da 
Resiliência das Infraestruturas Críticas, contribuindo para que os órgãos reforcem a sua 
capacidade de permanecer em funcionamento em situação de desastre. 

Objetivo: Discutir a implementação do Marco de Sendai para a Redução do Risco de 
Desastres 2015-2030, em especial a criação de um Grupo de Trabalho (GTRIC) 
para  discutir a Prioridade 2 que estabelece o fortalecimento da governança do risco de 
desastres para gerenciar o risco de desastres. 

Conceito de Infraestrutura Crítica – Estruturas físicas, instalações, redes e outros ativos 
que prestam serviços essênciais ao funcionamento social e econômico de uma 
comunidade ou sociedade.  (Escritório das Nações Unidas para Redução de Risco de 
Desastre – UNISDR) 

Data: 04 de junho de 2018 

Horário: das 13h00 às 17h30 

Local: Centro de Conhecimento da Água – Sanasa Campinas 

Rua Visconde de Congonhas do Campo , 567 – Parque São Martinho – Campinas - SP 

Vagas Limitadas: defesacivil.resiliente@campinas.sp.gov.br 



FONTE: https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

 

 

Fechando a lacuna de proteção - Financiamento de risco 
de desastre: soluções inteligentes para o setor público 
Todos os anos, as catástrofes naturais e provocadas pelo homem causam uma perda 
dolorosa de vidas e consideráveis custos económicos em todo o mundo. Tanto os 
países industrializados quanto os em desenvolvimento são afetados e, 
surpreendentemente, ambos também são materialmente subestimados. Esta é a 3ª 
edição de uma solução Closing the Protection Gap - Smart para o setor público, que 
descreve várias ferramentas e abordagens baseadas em seguros que 
comprovadamente ajudam os governos, regiões e cidades, e os componentes que 
representam, a se tornarem mais resilientes. 
 
2017 foi um dos anos mais caros para desastres naturais, estimados em US $ 337 
bilhões. As perdas econômicas foram quase o dobro do total de 2016 (US $ 180 
bilhões) e bem acima da média ajustada pela inflação de US $ 190 bilhões nos 10 anos 
anteriores. O seguro cobriu perdas de cerca de US $ 144 bilhões, com catástrofes 
naturais gerando reclamações de cerca de US $ 138 bilhões. 
 
O custo humano é igualmente impressionante. Muitos milhões de pessoas são 
afetadas por secas, inundações, tempestades, terremotos, surtos de pandemia e 
outras catástrofes naturais a cada ano. Além disso, uma parcela crescente da 
população mundial vive em regiões consideradas altamente expostas a condições 
climáticas extremas e a desastres naturais. 

FONTE:http://www.swissre.com/library/expertise-publication/Closing_the_protection_gap_-
_Disaster_risk_financing.html 

 

 

Avaliando a exposição ao risco climático em municípios 
dos EUA 
22 de maio de 2018 - 427 RELATÓRIO. As cidades e os condados estão arcar com os 
custos dos desastres de dezesseis bilhões de dólares nos Estados Unidos em 2017, 
levantando preocupações sobre a resiliência dos municípios aos impactos da mudança 
climática e dos choques financeiros associados. As agências de classificação de crédito 
estão cada vez mais integrando o risco climático físico em seus critérios de classificação 



municipal; no entanto, faltam métricas concretas que comparam e avaliam quais 
municípios estão expostos aos impactos climáticos. As novas pontuações de riscos 
climáticos locais do Four Twenty Seven fornecem dados comparáveis e prospectivos 
para preencher essa lacuna. Este relatório discute nossa abordagem para medir a 
exposição aos riscos climáticos e destaca cidades e condados mais expostos aos 
impactos.da.mudança.climática. 
 
FONTE:http://427mt.com/2018/05/22/assessing-exposure-to-climate-change-in-us-munis/ 

 

Relatório reafirma que “saúde mental é um direito 
humano”  
Especialista destaca que países de baixa renda investem menos de US$ 2 por ano para 
cuidar de cada pessoa; disparidades se revelam em áreas como orçamento, formação e 
prática médicas. 
Um novo relatório sobre o direito à saúde mental destaca que em nenhum lugar do 
mundo há igualdade entre saúde mental e saúde física. O documento revela que apesar 
de “estar provado que não há saúde sem saúde mental”, a atenção a esta área continua 
sendo negligenciada. 

O documento foi divulgado pelo relator das Nações Unidas sobre Saúde, Dainius Puras, 
e menciona o exemplo de áreas como orçamento, formação e práticas médicas. 

Tratamento  

Cerca de 7% dos orçamentos de saúde são destinados ao tratamento da saúde mental, 
segundo dados publicados pela Organização Mundial da Saúde, OMS. 

Considerando essa informação, o relator sublinha que países de baixa renda investem 
menos de US$ 2 por ano para cuidar da saúde mental de cada pessoa. 

O especialista menciona ainda o estigma e a discriminação constantes como sendo 
resultado da pouca atenção dada aos cuidados de saúde mental, apesar de que uma em 
cada quatro pessoas será afetada por um distúrbio de saúde mental na vida. 

Deficiências  

O Escritório de Direitos Humanos da ONU revelou que pessoas com condições de saúde 
mental e com deficiências psicossociais apresentam taxas mais altas de deficiências de 
saúde física. 

A expectativa de vida reduz em 20 anos para homens e 15 anos para mulheres quando 
comparada com a da população em geral. O estigma é também um fator que impede o 
acesso a cuidados de qualidade e aos serviços que este grupo de pacientes precisa. 



De acordo com o relatório, cada ser humano preocupa-se diariamente com sua saúde e 
dos seus próximos que é um elemento básico e essencial não importam “idade, sexo, 
contexto socioeconômico ou étnico”. 

Puras destaca que limitar o acesso de pessoas com condições de saúde mental e com 
deficiências psicossociais à educação limita suas oportunidades de emprego 
remunerado e eterniza a desigualdade social. 

 Apresentação: Monica Grayley. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/05/1624601?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=dbacef6198-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_26_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-dbacef6198-105027597 

 

              

ONU avalia avanços de projeto que visa ao 
desenvolvimento do semiárido no Piauí  

O governo do Piauí finalizou na quinta-feira (24/05) a missão de supervisão do projeto 

Viva o Semiárido com a assinatura de um memorando entre o estado e Fundo 

Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), das Nações Unidas. O trabalho teve 

como objetivo acompanhar os avanços e as dificuldades enfrentadas durante a 

execução do projeto que visa ao desenvolvimento das comunidades rurais do estado. 

A missão teve início em 14 de maio com visitas realizadas a Planos de Investimentos 

Produtivos (PIPs) em vários municípios do semiárido piauiense, onde o FIDA atua. Essa 

etapa foi realizada por oito consultores da agência, acompanhados de representantes 

da Secretaria de Desenvolvimento Rural do estado e de empresas prestadoras de 

assessoria técnica. 

O diretor de inclusão produtiva da secretaria, Francisco Ribeiro, afirmou que foram 

visitados 12 projetos em dez municípios do Piauí, na maior missão FIDA no estado. “Deu 

para ter uma boa visão dos trabalhos que estão sendo executados pelo Viva o Semiárido, 

e pudemos ver que atingimos mais de 50% de execução financeira e estamos próximos 

da execução física. Foi tratado também sobre o aditivo de 20 milhões de reais que está 

aprovado, aguardando apenas a tramitação no Brasil”, enfatizou. 



De acordo com Hardi Vieira, oficial de projetos do FIDA no Brasil, a missão fez uma 

avaliação positiva da implementação do Viva o Semiárido e fechou acordo com o estado 

sobre ajustes importantes para trazer mais eficiência em sua execução. 

“As propostas de ajustes são referentes ao modelo de assessoria técnica sistemática 

contratada pelo Viva o Semiárido. Outro ponto tem a ver com a aceleração da 

implementação e operação dos PIPs; que somam, até o momento, 140 planos aprovados 

e com expectativa de chegar a 178, fortalecendo cadeias produtivas-chave, como 

apicultura, cajucultura, ovinocaprinocultura e avicultura, gerando emprego e renda à 

população no semiárido do Piauí”, destacou. 

Segundo o oficial, outra recomendação foi trazer multidisciplinaridade aos planos de 

investimento, abordando temas como a questão hídrica e horticultura, no âmbito dos 

quintais produtivos. 

“Acreditamos que, com esses ajustes, o Viva o Semiárido terá um grande sucesso em 

sua implementação, pavimentando o início do Viva Semiárido Mais, representando um 

aditivo de cerca de 140 milhões de reais. Estamos muito confiantes no êxito das 

operações do Viva o Semiárido que, seguramente, chegará ao seu fim em plena 

execução das atividades implementadas”, declarou. 

A novidade da última missão foi o fato de, pela primeira vez, contar com uma 

especialista em meio ambiente e mudança climática. Para o FIDA, a participação desta 

consultoria foi de grande relevância, uma vez que o fundo internacional está começando 

a preparar o projeto Fundo Verde Global (GCF), que é um Fundo das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. 

Hardi lembrou que o desenho desse projeto deve ser feito ainda este ano, e todo o 

Semiárido do Nordeste brasileiro vai fazer parte da área de cobertura com ações de 

sistemas agroflorestais de acesso à água. O Piauí será contemplado e as ações devem 

ser executadas já em 2019. 

Governo do Piauí libera R$ 2,9 mi para Viva o Semiárido 

A Secretaria do Desenvolvimento Rural do Piauí anunciou no início de maio (2) ter 

liberado, por meio do projeto Viva o Semiárido, 2,9 milhões de reais, que vão beneficiar 



diretamente 365 famílias dos municípios de Caldeirão Grande, Santa Rosa, Jaicós, 

Marcolândia, Campo Grande, Francisco santos, Dom Expedito Lopes, Territórios Vale do 

Itaim e Guaribas. 

A secretária Desenvolvimento Rural do estado, Patrícia Vasconcelos, esteve nos 

municípios e assinou as autorizações e liberações, acompanhada do diretor de Inclusão 

Produtiva, Francisco das Chagas Ribeiro, do diretor técnico do Instituto de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Piauí (EMATER), Clébio Coutinho, e de autoridades como 

prefeitos e lideranças das cidades. 

Do total de recursos, 1,9 milhão de reais foi liberado para as associações e será utilizado 

nos projetos desenvolvidos nas localidades. O restante será liberado nos próximos dias. 

Maria Francisca de Aráujo, presidente da Associação Comunitária de Curimatá, da 

cidade de Caldeirão Grande, disse que o momento é de conquistas para as famílias que 

vão ter a oportunidade de melhorar a qualidade de vida. 

“Os projetos desenvolvidos através do Viva o Semiárido geram renda e, por isso, 
estamos muito animados com esta aprovação e liberação de recursos para a localidade. 
Agora, vamos poder investir na criação de galinha caipira, adquirir o que é necessário, 
uma balança, um freezer, até uma moto com reboque e kit de informática que serão 
utilizados pelos jovens nos cursos”, declarou 

FONTE:http://www.pi.gov.br/materia/desenvolvimento-rural/agencia-da-onu-faz-avaliacao-positiva-
do-pvsa-e-ja-fala-em-proxima-fase-do-projeto-5871.html 

 

Conferência mundial prioriza sustentabilidade como 
solução para escassez de água  

Com o clima extremo custando centenas de bilhões por ano, a comunidade 

internacional teme que, até 2050, uma em cada quatro pessoas esteja vivendo em um 

país afetado pela escassez de água. O tema foi discutido neste mês durante uma 

conferência mundial de três dias realizada pela agência meteorológica das Nações 

Unidas. 



Os participantes abordaram a necessidade urgente de melhorar o gerenciamento do 

recurso de maneira mais sustentável. 

A Conferência Global para a Prosperidade através dos Serviços Hídricos, organizada pela 

Organização Meteorológica Mundial (OMM), foi realizada de 7 a 9 de maio, em Genebra. 

O encontro reuniu fornecedores e usuários de serviços hidrológicos e meteorológicos 

de 85 países, o setor privado e acadêmico, bem como organizações não governamentais 

e entidades da ONU. 

O objetivo é coordenar esforços e fortalecer o conhecimento técnico individual e 

coletivo sobre como gerenciar os recursos hídricos e reduzir os riscos de desastres 

naturais de maneira mais sustentável. 

O estado dos recursos hídricos do planeta é um dos maiores desafios globais. O 

problema torna-se ainda mais complicado devido à falta de dados abrangentes sobre 

sistemas de monitoramento e abastecimento de água, o que dificulta a resposta à 

crescente crise. 

“Não podemos administrar o que não mensuramos”, disse Harry Lins, presidente da 

Comissão de Hidrologia da Organização Meteorológica Mundial (OMM). 

“E, no entanto, os sistemas e a coleta de dados que sustentam esses serviços vitais para 

a sociedade estão sob real pressão”, acrescentou, ressaltando que a tomada de decisões 

informada deve ser baseada em fatos e números abrangentes. 

O secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, observou que é importante para todas as 

partes lidar com a gravidade dos desafios que estão por vir, citando as secas e 

inundações. 

“Políticas efetivas contra inundações e secas podem ser implementadas apenas com 

dados e modelos que avaliem a frequência e a magnitude de eventos extremos”, 

ponderou, acrescentando que o mesmo vale para outras metas relacionadas à água e 

seu uso eficiente; incluindo os da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6 apela explicitamente para o 

gerenciamento sustentável da água e do saneamento para todos. A água também é um 



componente-chave para outros Objetivos Globais, incluindo aqueles que eliminam a 

pobreza extrema (ODS 1); o ODS 2, para erradicar a fome e a desnutrição; assim como 

o ODS 13, sobre a mitigação das mudanças climáticas. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/ 

 

Mudanças climáticas são ‘ameaça existencial’ para a 
humanidade, diz ONU  

Nenhum outro desafio em escala global é tão ameaçador quanto as mudanças do clima, 

afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em uma conferência 

sobre ação climática neste mês (15). O chefe da ONU reiterou sua convicção que o 

aquecimento global resulta em uma “ameaça existencial” para a humanidade. 

Tanto liderança quanto inovação são essenciais para ação contra a mudança global do 

clima, afirmou Guterres em seu discurso na ‘R20 Austrian World Summit’, uma iniciativa 

de longo prazo para auxiliar regiões, países e cidades a implementar os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável e alcançar as metas do Acordo de Paris. 

O chefe da ONU reforçou que “devemos utilizar todos os nossos recursos para construir 

um sentido de urgência”. Guterres também mencionou a importância por prezar pela 

contenção do aumento das temperaturas em no máximo 1,5 grau célsius. 

O secretário-geral afirmou que existem razões para manter a esperança, declarando que 

“o mundo está vendo uma onda de ações contra as mudanças climáticas”. 

Guterres citou exemplos como a construção de uma fazenda solar no Marrocos “do 

tamanho da cidade de Paris, que irá gerar eletricidade para milhões de lares até 2020”, 

e da conquista da China, que já ultrapassou seu objetivo de produzir 105 gigawatts de 

energia solar até 2020. 

“Nós devemos nos basear nisso”, enfatizou o chefe da ONU, destacando o modo como 

a energia renovável, responsável pela produção de um quinto da eletricidade no mundo, 

também possui benefícios significativos à saúde. 



A Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou que mais de 80% dos habitantes de 

regiões urbanas são expostos a ar de baixa qualidade. 

“Investimentos em infraestrutura limpa e verde precisam ser realizados em uma escala 

maior em todo o mundo”, explicou. “Para tanto, precisamos de lideranças do ramo das 

finanças e investimentos, e que governos locais, regionais e nacionais decidam por 

grandes planos de infraestrutura nos próximos anos.” 

O secretário-geral encorajou líderes do setor privado presentes na conferência, que 

contou com o apoio da Assembleia Geral da ONU, a anunciar novos financiamentos a 

projetos de energia limpa. 

Embora os 30 membros da Agência Internacional de Energia (AIE), um organismo 

internacional multilateral, estimem que os investimentos realizados em energia 

renovável no ano de 2017 tenham sido de cerca de 242 bilhões de dólares, essa quantia 

ainda foi consideravelmente inferior ao montante investido no desenvolvimento de 

combustíveis fósseis. 

Bilhões de dólares ainda precisam ser direcionados a estratégias renováveis para 

garantir uma “transição para energia limpa em grande escala” até o ano de 2020, de 

acordo com Guterres. 

Além disso, mais de 75% da infraestrutura necessária até 2050 ainda não foi construída. 

“Mobilizar e equipar governos locais com a capacidade e financiamento para acelerar a 

ação contra mudanças climáticas é necessário se quisermos dobrar a curva de emissão 

de gases de efeito estufa”, declarou. 

Notando que as mudanças climáticas continuam a acontecer mais rápido que a 

implementação de políticas para controlá-las, o chefe da ONU fez menção ao Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC): “Quanto mais interferirmos em 

nosso clima, mais severos serão os riscos, e mais profundos serão os impactos”. 

“Mas não precisa ser dessa forma”, continuou o secretário-geral, mencionando energia 

solar, eólica, e tecnologias de ponta, como veículos elétricos e energia provinda de algas 

marinhas, como artifícios que prometem uma nova era para o ar limpo. 



“Vamos nos juntar a uma corrida pelo topo, uma corrida onde só existem vencedores”, 

concluiu Guterres. 

FONTE:https://news.un.org/en/story/2018/05/1009782 

 

 

 

 

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 

           

 

 

 


