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Resiliência: oficina discute formas de Campinas lidar 
com desastres 
 
 

 
 
Professora e Doutora, Laércia Vasconcelos  
  

A Defesa Civil de Campinas realizou na manhã desta sexta-feira, 27 de abril, a quarta 
oficina do Grupo de Estudos sobre Ordenamento Territorial, Resiliência e 
Sustentabilidade – GEOTRES. No evento, foram apresentadas as ações do Comitê da 



Cidade Resiliente de Campinas, que é formado por representantes das secretarias 
municipais envolvidas na construção da cidade resiliente. 
   
Campinas está, desde 2013, certificada pela ONU como a primeira cidade brasileira a 
ser considerada modelo da “Campanha Construindo Cidades Resilientes”. Isso 
significa que o município vem se preparando para o atendimento em situações de 
desastres, minimizando os riscos e perdas para a população. 
  
 A oficina contou com a presença de Laércia Vasconcelos, profissional doutora em 
Psicologia pela Universidade de Brasília. Ela conheceu as bem sucedidas ações 
realizadas em Campinas na questão de resiliência, a exemplo da criação do Comitê de 
Prevenção e Controle das Arboviroses. “Na oficina, foram apresentadas as ações 
intersetoriais que têm contribuído para a capacidade do município prevenir as 
doenças”, explicou o diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado 
  
 Participaram da oficina membros do Comitê da Cidade Resiliente de Campinas, 
formado por representantes das secretarias de Habitação; Urbanismo; Saúde; 
Assistência Social; Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, além da 
Sanasa, Samu e do GEOTRES. 
   
O GEOTRES foi criado em 2017 na cidade de Campinas e é formado por professores e 
pesquisadores da Unicamp, profissionais da Defesa Civil de Campinas e da 
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Constitui-se num espaço dedicado ao 
desenvolvimento de estudos e trabalhos sobre os processos de desenvolvimento local 
e regional sustentável, enfocando os temas que lhe deram o nome: ordenamento, 
resiliência e sustentabilidade das comunidades e seus territórios, bem como das 
paisagens resultantes. 
FONTE:http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=34009 

 

 

Rede Brasil do Pacto Global reúne construtoras em SP 
para discutir ações anticorrupção 

A Rede Brasil do Pacto Global da ONU reuniu representantes de 15 construtoras de 
diversos estados brasileiros no início de abril (9) em São Paulo para discutir ações 
anticorrupção e formas de identificar comportamentos ilícitos dentro das empresas 
para prevenir a ocorrência de novos casos. 

O encontro foi uma das etapas do Projeto Ações Coletivas, que será concluído com o 
lançamento, durante o Fórum Pacto Global 2018, em maio, de uma publicação de 
prevenção e combate à corrupção no setor. 



“É um setor bastante fragilizado neste momento, mas também fundamental para a 
continuidade do crescimento do país. É importante ter uma perspectiva positiva 
daquelas empresas que estão tentando transformar o cenário”, afirmou Reynaldo 
Goto, coordenador do Grupo Temático Anticorrupção da Rede Brasil do Pacto Global e 
diretor de compliance da Siemens. 

O executivo ressaltou a importância de as próprias empresas serem protagonistas do 
processo de reflexão sobre esses desafios e na elaboração da cartilha final sobre o 
tema. 

Durante o evento, os 23 participantes se dividiram em cinco grupos para discutir 13 
casos fictícios, mas que podem ocorrer na rotina de qualquer construtora. Foram 
realizadas duas rodadas de conversa, para que cada executivo pudesse dar suas 
contribuições em quatro ou cinco situações diferentes. 

Alguns exemplos citados foram: um agente público solicita ingressos para um grande 
evento esportivo no qual sua empresa tem camarote; um representante sindical exige 
emprego para pessoas conhecidas e promete, em troca, desencorajar uma greve; um 
amigo que trabalha na concorrência te chama para um café no dia em que sai uma 
licitação pública em que as duas companhias devem concorrer; um prefeito pede 
doações em dinheiro para uma ONG na cidade onde está sendo feita uma obra. 

Os participantes, a maioria da área de compliance das empresas, discutiram como 
reduzir a probabilidade de a situação acontecer e como reagir caso o problema se 
instale. “Para fins de treinamento, mais efetivo do que filosofar teoricamente sobre o 
que é certo e errado é dar exemplos ilustrativos, que as pessoas percebam como 
problemáticas que aparecem na mesa delas. A intenção é avisar a pessoa que ela está 
entrando em uma armadilha se fizer aquilo”, explicou Goto. 

Presente na reunião, Ligia Maura Costa, professora titular da Escola de Administração 
de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e autora de diversos estudos 
internacionais sobre o assunto, elogiou a metodologia colaborativa do encontro. “Foi 
fantástico o diálogo entre as mesas, ver as pessoas se reunindo e falando de um tema 
tão difícil. Todo mundo aprendeu muito”, afirmou. 

A professora disse acreditar que poderá usar a cartilha em sala de aula. “Sem dúvida, 
poderá ser utilizada. Falta material em língua portuguesa sobre esse tema”, disse ela, 
acrescentando que, no atual contexto brasileiro, “um evento dessa natureza reunindo 
as mais importantes construtoras do Brasil é fundamental”. 

Participação ampliada 

O projeto Ações Coletivas começou em outubro de 2016 e envolve também as redes 
locais do Pacto Global na Nigéria, no Japão e no Quênia. No Brasil, o documento final 
será lançado no dia 16 de maio, no Fórum Pacto Global, em São Paulo, e ficará 
disponível para consulta no site da Rede Brasil. A ideia é que o material sirva como 
uma ferramenta prática de treinamento e fomente a discussão sobre o tema nas 
empresas do setor. 



Em uma etapa anterior, representantes de quatro grandes construtoras ajudaram a 
elaborar uma versão preliminar da cartilha. Na reunião do dia 9, a proposta foi ampliar 
o debate para mais empresas de tamanhos e estados diferentes. Além de construtoras 
com sede em São Paulo, havia companhias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. 

Para Paula Oda, coordenadora de Projetos de Integridade do Instituto Ethos, parceiro 
da iniciativa, a diversidade de participantes é importante porque nem sempre uma 
solução que vale para uma grande empresa tem aplicação para as pequenas e médias. 
“Todo o setor sofreu problemas nos últimos tempos e está se transformando. É preciso 
trabalhar em conjunto para promover essa mudança. Esse é o princípio da ação 
coletiva”, afirmou. 

Também fizeram parte do projeto Ações Coletivas dois workshops realizados em 2017: 
um no dia 21 de março, sobre como coibir ações corruptas, e outro em 13 de junho, 
com o título “Boas práticas e aprendizados em ações coletivas de combate à 
corrupção”. 

FONTE:http://pactoglobal.org.br/rede-brasil-reune-construtoras-para-discutir-acoes-

anticorrupcao/ 

 

Cidades adaptativas? Inovação institucional sob as 

mudanças climáticas 

Uma pesquisa global de 96 cidades 

Este relatório apresenta uma visão geral das descobertas de uma pesquisa global de 96 
cidades em todo o mundo, explorando a inovação institucional para a adaptação 
urbana à água. Ele avalia padrões gerais nos tipos de inovação institucional que 
ocorrem nas cidades, possíveis fatores explicativos para essas mudanças e seus 
possíveis resultados / efeitos. Este relatório é o primeiro passo na divulgação dos 
resultados da pesquisa, enquanto uma análise mais profunda está sendo conduzida. O 
relatório tem como objetivo fornecer insights abrangentes para os formuladores de 
políticas, profissionais e pesquisadores que possam informar os esforços para criar 
cidades adaptáveis, a fim de salvaguardar contra riscos relacionados à água e 
vulnerabilidades sob a mudança climática.  

FONTE:https://www.innovcities.net/wp-content/uploads/2018/04/Ciudades_adaptativas-abril2018-

ESP.pdf 

FONTE:https://www.innovcities.net/wp-content/uploads/2018/04/Adaptive_Cities_Report-April2018-

EN.pdf 



 

Governança adaptativa no mundo em desenvolvimento: 

redução do risco de desastre no estado de Odisha, Índia 

Este artigo explora um caso de sucesso de governança adaptativa em um país não 
ocidental e tenta entender quais fatores levam à adoção desse tipo de governança. A 
governança adaptativa é considerada mais eficiente para enfrentar os muitos desafios 
da mudança climática e desastres naturais, pois abraça a incerteza, concentrando-se 
na colaboração, flexibilidade e aprendizado. No entanto, o conceito permanece 
subdesenvolvido e as condições sob as quais os governos decidem adotar a 
governança adaptativa não são claras. 

O documento argumenta que dois fatores principais são cruciais para os governos se 
voltarem para a governança adaptativa. Primeiro, um choque traumático 
provavelmente estimulará uma reconsideração da maneira pela qual a governança é 
pensada e aplicada. O choque, envolvendo considerável custo econômico e humano, 
cria um momento para repensar a governança. Em segundo lugar, uma liderança 
política comprometida é essencial para aproveitar esse momento para reformar as 
práticas anteriores de governança para criar um sistema mais resiliente. Esses 
argumentos são explorados no caso de Odisha, um estado indiano que foi capaz de 
adotar uma governança adaptativa e que se tornou um exemplo bem-sucedido de 
redução do risco de desastres e adaptação às mudanças climáticas. 

FONTE:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17565529.2018.1442794?scroll=top&needAcc

ess=true& 

 

Governança adaptativa como um catalisador para 

transformar a relação entre desenvolvimento e risco de 

desastre através da Estrutura de Sendai? 

Este artigo apresenta evidências de governança adaptativa (AG) na articulação do 
Marco de Sendai e explora seu potencial como uma abordagem 'não tradicional' para a 
redução do risco de desastres (RRD) na abordagem dos desafios de sistemas 
socioecológicos complexos (SES) e fatores e processos socioeconômicos, culturais e 
políticos de múltiplos níveis. Tomando uma lente AG, este artigo analisa a prevalência 



de características de AG e determina quais dos componentes da Estrutura de Sendai 
exigiriam uma abordagem AG para facilitar uma agenda transformadora para a 
RRD. Também identifica oportunidades para empregar uma abordagem de AG além do 
que já foi articulado para aumentar ainda mais a resiliência a desastres e para 
promover o desenvolvimento equitativo, resiliente e sustentável.  

As conclusões indicam referências significativas à AG no Marco de Sendai, e este artigo 
postula que a Estrutura de Sendai poderia de fato ser uma importante “janela de 
oportunidade” para transformar a RRD através da AG. O artigo conclui discutindo os 
desafios que devem ser superados para que a AG forneça soluções práticas para as 
transformações urgentes exigidas na RRD, e pedindo mais pesquisas para identificar os 
espaços e caminhos através dos quais podem ocorrer transformações deliberadas. 

A implementação da Estrutura de Sendai para Redução de Riscos de Desastres requer 
abordagens não tradicionais de gestão e governança para a redução substancial de 
perdas por desastres. A AG foi identificada como um mecanismo através do qual se 
pode mudar fundamentalmente a relação entre desenvolvimento e risco de desastre, 
com implicações potencialmente abrangentes para a ciência, política e prática. Em seu 
núcleo, estão a colaboração, a ação coletiva multinível e o aprendizado contínuo para 
a construção de conhecimento e o gerenciamento efetivo do SES. 

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420918300815 

EVENTOS 

 

Curso de Gestão de Desastres e Riscos 
De Maio de 14 - 18 de Maio de 

Introdução 
Com o aumento da magnitude e dos impactos de desastres devido a fatores que 
incluem a mudança climática, a rápida urbanização e outras causas humanas, o 
gerenciamento do risco de desastres deve estar profundamente inserido na cultura e 
nas estruturas organizacionais. Este curso explora conceitos e práticas de 
gerenciamento de risco de desastres usando exemplos práticos em nível internacional 
até a família. 

Curso Objetivo: 
O objetivo deste curso é fornecer ao participante não apenas uma sólida compreensão 
teórica e conceitual do DRM, mas também levá-lo através da aplicação prática do 
conceito e práticas em diferentes contextos. 

Duração 
5 dias 



Quem deve comparecer? 
O público-alvo são profissionais e pessoas que desejam desenvolver uma carreira na 
gestão de riscos de desastres em nível nacional e internacional. Isso inclui profissionais 
de gestão de risco de desastres, profissionais de desenvolvimento, autoridades 
governamentais, formuladores de políticas, consultores, pesquisadores e especialistas 
de instituições acadêmicas e de treinamento, representantes de ONGs, líderes 
humanitários e comunitários interessados em adquirir conhecimentos fundamentais 
sobre DRM e ligações com desafios de desenvolvimento sustentável. . 

Conteúdo do curso 
Módulo 1: escopo do gerenciamento de riscos de desastres 

• Introdução 

• internacional, regional e nacional 

• Gestão de risco de desastres baseada na comunidade 

• Entendendo a Redução do Risco de Desastres 

Módulo 2: processos de DRM 
• Sistemas de gerenciamento de informações para DRM 

• Entendendo o risco 

• Processo de análise de risco 

• Mapeamento e classificação de perigos 

• Análise de vulnerabilidade e capacidade 

• Desenvolver e implementar procedimentos operacionais padrão 

Módulo 3: Planejamento do gerenciamento de riscos de desastres 
• Tipos e escopo dos planos de DRM 

• Planejamento de contingência 

• Sistemas de aviso prévio 

• Planejar ativação e revisão 

Módulo 4: Sistemas e práticas de resposta a desastres 
• Sistemas de resposta internacional 

• Estruturas nacionais de resposta 

• Centro de comando de incidentes 



• Avaliação de planejamento e implementação 

• Mobilização de recursos para resposta 

Módulo 5: Desastre e desenvolvimento 
• Gestão de risco de desastres e planejamento de projetos 

• Meios de subsistência e resiliência 

• Integrando a RRD no desenvolvimento 

• DRM-gênero, meio ambiente, HIV e AIDS 

Notas gerais 
• Todos os nossos cursos podem ser feitos sob medida para as necessidades dos 

participantes 

• O participante deve estar familiarizado com o inglês 

• As apresentações são bem guiadas, exercícios práticos, tutoriais baseados na web e 
trabalhos em grupo. Nossos facilitadores são especialistas com mais de 10 anos de 
experiência. 

• Após a conclusão do treinamento, o participante receberá o certificado do centro de 
desenvolvimento Foscore (FDC-K) 

• O treinamento será feito no centro de desenvolvimento de Foscore (FDC-K) em 
Nairobi, Quênia. Também oferecemos mais de cinco participantes em treinamento no 
local solicitado no Quênia, mais de dez participantes no leste da África e mais de vinte 
participantes em todo o mundo. 

• A duração do curso é flexível e o conteúdo pode ser modificado para se adaptar a 
qualquer número de dias. 

• A taxa do curso inclui materiais de treinamento de facilitação, 2 coffee breaks, almoço 
buffet e um Certificado de conclusão bem-sucedida do Treinamento. Os participantes 
serão responsáveis por suas próprias despesas e providências de viagem, traslados do 
aeroporto, jantares de solicitação de visto, seguro de saúde / acidentes e outras 
despesas pessoais. 

• Alojamento, retirada, reserva de frete e processamento de Visa, são feitos a pedido, a 
preços com desconto. 

• Consultoria e Coaching gratuitos de um ano, fornecidos após o curso. 

• Registre-se como um grupo de mais de duas pessoas e aproveite o desconto de (10% a 
50%) mais cinco horas de viagem de aventura para o National Game Park. 



• O pagamento deve ser feito duas semanas antes do início do treinamento, para a 
conta FOSCORE DEVELOPMENT CENTER, para que possamos nos preparar melhor para 
você. 

 Para qualquer consulta em: training@fdc-k.org ou +254712260031 

• Local: Clarion Hotel, Nairobi, Quênia. 
• Veja o conteúdo do curso e registre-se como indivíduo ou grupo usando este link-http: 

//bit.ly/2plDZi2 

• Veja os cursos relacionados calendário 2018-2019 - http://bit.ly/2mKEl10 

• Ver calendário do curso 2018-2019 para todos os nossos cursos - 
http://bit.ly/2mB2p5w 

• Taxa do curso: USD: 1000 | EURO: 900 | LIBRA: 800 
 

FONTE:http://spherecalendar.org/event/disaster-and-risk-management-course/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

           

 

 

 


