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Caixa de ferramentas: sistemas de alerta antecipado em 
Cuba 

Eficiência e resultados do trabalho do Sistema de Alerta Precoce (SAT) de Cuba colocar 
a ilha no papel de conselheiro país no projeto regional "Fortalecimento do sistema de 
alerta rápido para a redução mais eficiente do risco de desastres no Caribe, através da 
transferência de conhecimento e ferramentas "; com fundos do Departamento de Ajuda 
Humanitária e Proteção Civil da União Europeia (DIPECHO). 

Cuba compartilha suas experiências e ferramentas com três nações caribenhas: São 
Vicente e Granadinas, Dominica e República Dominicana; enquanto disponível para 
todas as nações da CARICOM e na América Latina este Toolbox, compostas de 
instruções, metodologias, estudos de caso e outros materiais que demonstram a eficácia 
e os resultados alcançados pela cubana SAT em cada um dos seus componentes. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/59362_cgrrunaherramientaefectivaparalosgo.pdf 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/59362_comunicacionparaprevenciondedesastr.pdf 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/59362_guiametodologicaparaorganizacionrrd.pdf 

    

FIDA discute em PE aporte de US$40 mi para 
desenvolvimento rural do estado 

O secretário de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco, Wellington Batista, 
recebeu nesta semana em seu gabinete em Recife representantes do Fundo 
Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) das Nações Unidas para discutir o 
andamento da operação de crédito que prevê um aporte de 40 milhões de dólares em 
investimentos para o desenvolvimento rural da zona da mata e agreste do estado. 



A reunião teve a presença do diretor de país do FIDA, Claus Reiner, e do oficial de 
programas para o Brasil do fundo, Hardi Vieira. Com atuação em todos os estados do 
Nordeste brasileiro, o FIDA é um dos principais órgãos financiadores de 
desenvolvimento rural da região. O encontro também tratou da possibilidade de firmar 
novas parcerias para implantação de outros projetos no estado, a exemplo do Fundo 
Verde Global. 

O acordo da operação financeira de Pernambuco com o FIDA visa garantir o 
fortalecimento da agricultura familiar através do combate à pobreza rural e do impulso 
à produção de alimentos, bem como o fortalecimento da base produtiva. 

Serão beneficiadas pelo acordo 35 mil famílias com ações de caráter organizacional das 
instituições rurais, de regularização fundiária, de assistência técnica e acesso a água, 
investimentos em diversificação produtiva e comercialização, com focos em 
comunidades tradicionais, incluindo indígenas, quilombolas e assentamentos, 
priorizando jovens e mulheres. A previsão é que a assinatura do projeto ocorra em 2019, 
com sete anos de duração. 

Na reunião, também foi discutido o andamento do Projeto Dom Hélder Câmara 
(segunda fase), do FIDA junto com a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário (SEAD), totalizando 11 estados beneficiados, incluindo 
Pernambuco, com ações no semiárido. A SARA tem atuação no projeto, no âmbito do 
IPA, que presta serviços de assistência técnica e extensão rural. 

Já o Projeto Fundo Verde Global é uma parceria entre o FIDA e o governo federal, 
envolvendo os ministérios da Fazenda, Planejamento, Meio Ambiente (MMA) e 
Desenvolvimento Social (MDS). 

Neste projeto, o FIDA irá operacionalizar recursos do Fundo Verde do Clima (Green 
Climate Fund – GCF), com aporte de 200 milhões de dólares, através de operação de 
crédito, a serem aplicados em quatro estados do Nordeste, que ainda serão escolhidos. 

O foco do programa será a sustentabilidade de recursos hídricos e o fortalecimento de 
sistemas agroflorestais. Do valor total, 40 milhões de dólares serão aportados como 
fundos não reembolsáveis. Em relação a recursos hídricos, o foco do investimento será 
em cisternas, dessalinizadores, barragens subterrâneas e reuso de água. 

No tocante aos sistemas agroflorestais, existe a possibilidade de firmar parcerias com 
entidades rurais que já executam esse tipo de ação. “Em outubro, uma equipe do FIDA 
virá fazer uma visita técnica para analisar as condições de Pernambuco e verificar e 
elegibilidade do estado para participar do programa”, disse o secretário de Agricultura 
e Reforma Agrária. 

A reunião com os representantes do FIDA também contou com a presença da gerente 
de Planejamento, Orçamento e Gestão do ProRural, Renata Kosminsky. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/fida-discute-em-pe-aporte-de-us40-mi-para-desenvolvimento-rural-
do-estado/#gallery-145246-1-slideshow 



 

 

 
Manual da INEE sobre Apoio Psicossocial. 

O propósito do manual da INEE sobre apoio psicossocial é o de esclarecer a importância 
de apoiar o bem-estar psicossocial de crianças e jovens e de oferecer estratégias 
específicas de como incorporar o apoio psicossocial (AP) nas respostas educativas. Este 
recurso procura preencher uma lacuna nas atuais ferramentas disponíveis a educadores 
e profissionais que operam em contextos de emergência e crise, disponibilizando 
orientação sobre AP, especificamente direcionada para o setor de educação. 

Este manual de orientação incentiva professores, gestores escolares, conselheiros e 
outros profissionais da área a implementar intencionalmente, de forma mais 
consistente, intervenções psicossociais práticas e de alta qualidade, nas linhas da frente 
do setor de educação. O manual é útil para entidades governamentais, ministérios, 
decisores políticos, grupos comunitários, profissionais de resposta humanitária, pais e 
mães, colegas e famílias, para o planeamento, políticas e processos de advocacia. O 
conteúdo também é útil para aqueles que trabalham em setores associados, incluindo 
segurança, proteção infantil, saúde pública e mental, e outros. 

O Manual está disponível em inglês no Centro de recursos on-line da INEE.  Além disso, 
apesar de já estar traduzido em árabe, francês, espanhol e português, a versão do 
Manual em árabe está ainda a ser finalizada e a INEE está à procura de apoio para 
finalizar as versões nas suas restantes línguas de trabalho. 

FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/page-
images/INEE_Guidance_Note_on_Psychosocial_Support_ENG.pdf 

 

Apoio Psicossocial e Aprendizagem Social e Emocional de 
Crianças e Jovens em contextos de Emergência 
O objetivo deste artigo é esclarecer terminologias e abordagens relevantes relacionadas 
ao bem-estar psicossocial e à aprendizagem social e emocional (SEL) na educação em 
contextos afetados por crises, e explorar como o apoio psicossocial (PSS) e a 
aprendizagem social e emocional se relacionam com um. outro. Os públicos-alvo deste 
documento são profissionais da educação, acadêmicos e formuladores de políticas que 
trabalham na educação em emergências e crises prolongadas. Para esclarecer, o termo 
“educação em emergências” refere-se às respostas educacionais - formais e não formais 
- que são apropriadas em emergências imediatas e súbitas, e à provisão de educação 



durante crises crônicas e fases iniciais de reconstrução pós-crise (Rede Internacional 
para Educação). em Emergências [INEE], 2010; UNESCO, 2006). 

Este documento de fundo foi encomendado pelo Grupo de Trabalho de Políticas de 
Educação da INEE (EPWG) e pelo Grupo de Trabalho de Normas e Práticas do INEE 
(SPWG). Vania Alves escreveu este documento de base, que foi concebido por membros 
do Grupo de Trabalho de Políticas de Educação da INEE e pelo Grupo de Trabalho de 
Normas e Práticas da INEE, e gerido por Laura Davison e Arianna Pacifico 
(INEE). Entradas e orientações adicionais foram fornecidas pelo Secretariado da INEE, o 
INEE EPWG, o INEE SPWG e um número de especialistas externos em saúde mental, 
proteção infantil e apoio psicossocial. Somos gratos aos membros da Comunidade de 
Prática da SEL e ao Grupo de Referência do Comitê Permanente Interagencial (IASC) 
sobre Saúde Mental e Apoio Psicossocial por sua contribuição para este documento de 
referência. 

Este recurso faz parte de uma coleção de recursos compilados pelo Programa de 
Construção, Paz e Educação (Peace Peaceing, Education and Advocacy Programme - 
PBEA) 2012-2016 da UNICEF, conhecido como “Learning for Peace”, que foi financiado 
pelo Governo da Holanda. 

FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/INEE_PSS-
SEL_Background_Paper_POR_v5.3.pdf 

 

 
Plano quer combater pobreza que afeta 48% de pessoas 
nas Américas 
Haiti, Guatemala e Colômbia devem beneficiar-se de um novo plano assinado esta 
semana por três agências das Nações Unidas. 

A meta é erradicar a pobreza, a fome, promover o desenvolvimento rural e agrícola além 
de prevenir e gerenciar desastres naturais na região com mais de 42,5 milhões de 
pessoas subnutridas. 

Experiência 

Pelo menos 5,9 milhões de crianças sofrem de desnutrição crônica e outros 3,7 
milhões estão com sobrepeso nesses países. 

A iniciativa envolve a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, 
FAO, do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, Ifad, e do Programa 
Mundial de Alimentos, PMA. 

Juntas, as agências, com sede em Roma, querem aliar sua experiência, capacidades e 
recursos para enfrentar os desafios para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, ODSs. 



Desafios e Oportunidades 

Um dos alvos do plano é conter a fome e a pobreza que afetam 48% da população rural 
da América Latina e do Caribe. Cerca de 27% da população urbana enfrenta o problema, 
em particular pequenos produtores, mulheres rurais, povos indígenas 
e  afrodescendentes. 

Esta semana, as agências fecharam um novo acordo regional que completa o que foi 
firmado no início de junho em Roma. 

Neste momento, é elaborado um informe sobre experiências em projetos 
compartilhados e suas melhores práticas na região. A meta é identificar desafios e 
oportunidades além de maximizar a cooperação e a prestação de contas. 

Um dos marcos da colaboração da FAO, do Ifad, e do PMA foi a participação a só voz no 
Fórum dos Países das Américas. O grupo de agências entregou uma declaração conjunta 
à Comissão Económica da ONU para a América Latina e Caribe, Cepal. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/07/1632392?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=8de9a79f87-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_27_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-8de9a79f87-105027597 

 
FAO: ajuda de emergência precoce pode evitar crises 
humanitárias  
Intervir de imediato nos países onde se prevê um desastre natural pode impedir que 
essas crises se tornem emergências humanitárias, afirma um novo relatório da 
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO. 

No início de 2017, quando o Quênia, Somália e Etiópia se preparavam para uma seca 
severa, cada US$ 1 gasto pela FAO em ajuda às populações acabou rendendo benefícios 
de US$ 9. 

Investimento 

O relatório explica que esse investimento inicial permitiu que menos animais morressem 
de fome e doenças. Em alguns casos, as vacas produziram três vezes mais leite. 

A agência da ONU diz que isso permitiu “evitar uma perigosa espiral de pobreza e uma 
dependência de ajuda de emergência que seria muito mais cara”. 

Em nota, o diretor da divisão de Emergência e Reabilitação da FAO, Dominique 
Burgeron, afirma que “investir em intervenções precoces não é apenas humano e 
inteligente, mas também rentável”. 

Burgeron acredita que “existem cada vez mais evidências de que, quanto mais cedo for 
a resposta, maior será a capacidade das comunidades para lidar com a crise”. 



A FAO explica que isso é importante porque o clima está cada vez mais imprevisível no 
extremo leste de África. Globalmente, existem cinco vezes mais desastres naturais do 
que há 40 anos. A agência diz que “uma seca segue-se a outra, roubando  comunidades 
pobres de bens limitados e deixando-as cada vez mais vulneráveis”. 

Exemplo 

No início de 2017, a FAO mobilizou-se rapidamente para ajudar milhares de pastores em 
risco na Quênia, Somália e Etiópia quando a chuva começou a falhar. 

A agência distribuiu rações de emergência para animais, disponibilizou serviços 
veterinários, reabilitou centros de abastecimento de água e deu ações de formação a 
funcionários do governo sobre gestão de mercados de gado. 

Como resultado, no Quênia, as famílias que receberam assistência conseguiram salvar 
mais dois animais do que as famílias que não tiveram ajuda. As crianças com menos de 
cinco anos beberam cerca de meio litro de leite a mais por dia, o que representa um 
quarto das suas calorias diárias. 

No auge da seca, os rebanhos abrangidos pelo programa não só sobreviverem em maior 
número, como produziram três vezes a quantidade usual de leite. 

Para cada US$ 1 gasto, as famílias tiveram um retorno de US$ 3,5. A FAO estima que, 
incluindo as despesas em assistência alimentar e deslocamento que foram evitadas, a 
taxa de retorno sobre o investimento tenha sido de US$ 9 por família. 

Gado 

Por outro lado, os pastores do Quênia fora do programa foram forçados a vender o 
dobro do número de animais, com os preços caindo de US$ 80 para US$ 30. Também 
precisaram matar  perto do triplo dos animais, para comer ou para eliminar o custo de 
alimentá-los. 

Na Somália, a FAO tratou mais de 1 milhão de animais pertencentes a quase 180 mil 
pessoas nas áreas mais atingidas pela seca. Estas intervenções ajudaram os pastores a 
economizar mais de US$ 40 milhões e o leite foi suficiente para alimentar 80 mil mães e 
crianças vulneráveis. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/07/1632512?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=89493f6dbb-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_28_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-89493f6dbb-105027597 

 

Crises no mundo levam ONU a revisar apelo humanitário 
Organização está pedindo US$ 7,9 bilhões, US$ 500 milhões a mais que em novembro; 
destaques vão para resposta de emergência no Chifre da África, crises na Líbia e na Cote 
d’Ivoire. 



O Escritório de Assistência Humanitária das Nações Unidas, Ocha, revisou para cima o 
apelo de ajuda para crises ao redor do mundo. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira, 
em Genebra. 

A agência está pedindo agora US$ 7,9 bilhões, equivalentes a mais de R$ 12 bilhões. O 
total representa US$ 500 milhões a mais que o apelo lançado em novembro. 

Serviços 

Segundo o Ocha, o aumento deve-se ao surgimento de novas crises no mundo como a 
fome, em duas áreas do sul da Somália, a crise geral no Chifre da África, a situação 
humanitária na Líbia e na Cote d’Ivoire, também conhecida como Costa do Marfim. 

O apelo revisado pretende beneficiar 50 milhões de pessoas em 31 países. Além do 
Ocha, outras agências estão engajadas no socorro às vítimas. 

A chefe de serviços de operações de emergência da FAO, Cristina Amaral, contou à Rádio 
ONU, de Roma, como a ação será feita no terreno. 

Terras e Aldeias 

“Para evitar que a situação entre numa espiral fora de controle é muito importante 
apoiar as populações na zona, e sobretudo no sul da Somália, para que possam ficar nas 
suas terras e aldeias. Para fazer isso é preciso dar-lhes um apoio, encorajar trabalhos 
públicos e  fazer ações para manter os bens produtivos, os animais vivos, que são uma 
fonte de rendimento ou o banco dos pobres”, explicou. 

A seca no Chifre da África está afetando Somália, Djibuti, Etiópia e Quênia. Segundo a 
ONU, não deverá haver melhorias na região até 2012. 

Nesta terça-feira, o Ocha na Somália declarou fome nas regiões de Bakool e Baixa 
Shabelle, no sul do país.  O coordenador humanitário na Somália, Mark  Bowden, disse 
que cerca de metade da população, ou 3,7 milhões de pessoas, estão em situação 
precária. 

Ele afirmou que são necessários mais de US$ 300 milhões, durante os próximos dois 
meses, para socorrer as vítimas. 

*Apresentação: Mônica Villela Grayley, da Rádio ONU em Nova York. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2011/07/1381101-crises-no-mundo-levam-onu-revisar-apelo-
humanitario 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTOS 

 
XI CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DA DEFESA CIVIL 
– CAMPINAS 
                                           INSCRIÇÕES ENCERRADAS 
 

DATA TEMA 
17/08 
Sexta 

08h00 às 08h15 

Contextualização do Curso 

17/08 
Sexta 

08h15 às 12h00 

 
Integração e Sensibilização para a formação do 
Agente 

17/08 
Sexta 

13h00 às 17h00 

 
Auto Gestão  
Papéis e Aparência 

24/08 
Sexta 

08h00 às 17h00 

Histórico, legislação vigente, ações de proteção 
de Defesa Civil  
Cidades Resilientes 

29/08 
Quarta 

08h00 às 17h00 

Abordagem Sistêmica e Pensamento Complexo 

31/08 
Sexta 

08h00 às 12h00 

 
Planos Preventivos e de Chamada, Protocolos / 
EPI's 

31/08 
Sexta 

13h00 às 17h00 

 
 
Procedimentos Operacionais / EPI's 

12/09 
Quarta 

08h00 às 17h00 

Percepção do Território e Paisagem 
Teoria e Prática 

14/09 
Sexta 

08h00 às 17h00 

Contexto da Saúde e Auto Proteção como 
cidadão, Suporte Básico, Imobilização e 
transporte, Urgência e Emergência, Primeiros 
Socorros 

19/09 
Quarta 

08h00 às 17h00 

Visita Área de Risco e Interação com a 
Comunidade na busca da percepção do risco (aula 
de campo prática) 



21/09 
Sexta 

08h00 às 12h00 

Radares (utilização) 
Meteorologia 
 

21/09 
Sexta 

13h00 às 17h00 

 
Ferramentas de Monitoramento 
Rede de Alerta de Desastres  

28/09 
Sexta 

08h00 às 12h00 

 
Princípios da Administração Pública e Ética 

28/09 
Sexta 

13h00 às 17h00 

 
Direção defensiva 
 

05/10 
Sexta 

08h00 às 12h00 

Abordagem aos animais durante o atendimento as 
ocorrências 
Noções Básicas no Manejo de Fauna Urbana 
Brigada Animal 

05/10 
Sexta 

13h00 às 17h00 

 
Noções Básicas no Manejo de Fauna Silvestre 

19/10 
Sexta 

08h00 às 12h00 

 
 Operação Verão, Alagamentos, Deslizamentos, 
Soterramento 
 19/10 

Sexta 
13h00 às 17h00 

Simulado 

26/10 
Sexta 

08h00 às 12h00 

Aplicação de Conceitos na Cidade de Origem dos 
Alunos 
Encerramento 

 
 
Curso:  
11º Curso de Formação de Agentes da Defesa Civil – XI CFA 
 
Objetivo:  
O Curso tem por objetivo capacitar Agentes Públicos, assegurando sua qualificação nas 
Ações de Proteção e Defesa Civil e na construção de Cidades Resilientes. 
 
Datas: de 17/8 à 26/10/18 (sextas feiras e algumas quartas feiras segundo a tabela 
acima) 
Horário: das 08h às 17h 
Número de vagas: 30 
Carga Horária: 92 hs 



 
Certificado: Necessário 80% presença para obtenção de certificado - Serão certificados 
aqueles que obtiverem média mínima de 8,0 e 80% de presença no curso, não sendo 
permitidas faltas nos dias 19/9, 19 e 26/10. 
 
Avaliação: Conteúdo específico sobre Proteção e Defesa Civil 
 
Observação:  
 

 Os alunos que não atingirem os parâmetros estabelecidos receberão 
declaração de comparecimento relativa aos dias em que estiveram em aula 
e/ou um certificado de participação caso não tenham atingido a média mínima 
esperada. 

 



 

 

 

 

 



 

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 

                    

 

 

 


