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Campo Largo dá mais um passo para se tornar modelo 
de cidade resiliente 

Representantes dos poderes público, privado e população envolvida conversam sobre 
estratégias e mecanismos para prevenir e sanar possíveis desastres 

Vidas e bens serão preservados pela ação preventiva, se a cidade estiver preparada 
para evitar os riscos dos desastres. Esta foi a síntese da reunião realizada na noite da 
última quarta-feira (09), pela Prefeitura Municipal, na Câmara Municipal, através do 
Comitê de Resiliência de Campo Largo, dentro da campanha da ONU “Construindo 
Cidades Resilientes”. O major Eduardo Pinheiro, diretor do CEPED – Centro 
Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, destacou a importância da 
cidade estar se preparando para se tornar exemplo nacional em resiliência. 

 

Ao abrir o evento, o prefeito Marcelo Puppi anunciou a assinatura do projeto e 
construção das casas populares para todos os quilombolas, no Palmital dos Pretos, 
lembrou da aprovação dos projetos de lei que dá a recomposição salarial de 5% aos 
servidores públicos e disse que a noite é, para ele, histórica, “porque Campo Largo, 
Cidade Resiliente, não é uma invenção da Prefeitura Municipal, é uma campanha do 
Governo do Estado do Paraná, que traz a chancela da ONU. 



Resiliência 

Segundo o prefeito, “uma Cidade Resiliente é uma cidade que tem a capacidade de 
recuperação. A Defesa Civil trabalha para salvar as pessoas em situação de risco, e a 
Cidade Resiliente é aquela que define o papel de cada um, de maneira profissional, 
sabe para onde vamos, como vamos, e o que vamos fazer”. Lembrou que a Cidade 
Resiliente  não é a cidade onde o prefeito dirige uma tropa, mas onde o prefeito pode 
ser o líder, mas que cada cidadão sabe qual é o seu papel. 

O prefeito falou, ainda, das dificuldades para a solução de problemas que causam 
alagamentos e prejuízos, destacando o desassoreamento dos rios, quando os órgãos 
ambientais não permitem. Lembrou a situação dramática, a cada chuva, dos 
moradores do Dona Fina, Bateias, Itaqui, Santa Ângela e outros bairros que têm áreas 
sujeitas a alagamentos. Disse que esse círculo vicioso precisa ser interrompido, e esse 
é um trabalho para uma Cidade Resiliente. Disse que Cidade Resiliente é para que, no 
caso de um acidente, cada um saiba o que fazer, para que todos saiam daquela 
situação no menor espaço de tempo e sem risco. 

Em outro ponto do seu discurso, o prefeito disse que não dá mais para deixar as 
pessoas construírem casas nas margens dos rios. “É preciso uma campanha de 
conscientização para que a população não jogue lixo nos rios. Pediu uma resposta da 
mesma sobre a questão da resiliência: “Queremos uma cidade resiliente ou não? 
Como vamos às fábricas falar com os trabalhadores, a uma escola falar com os 
estudantes e seus pais? Mas temos, antes de tudo, que acabar com a burocracia, que é 
prima-irmã da vadiagem, e prima-irmã da corrupção”. E finalizou o seu 
pronunciamento dizendo que “a cidade tem que se organizar, ou não chegaremos a 
lugar nenhum. É preciso sair da zona de conforto e dizer dá, dá pra fazer”. 

O presidente da Cocel, José Arlindo Chemin, destacou o importante trabalho da 
empresa de energia de Campo Largo, lembrando que a Cocel já trabalha a resiliência 
no seu dia-a-dia e está sempre preparada para qualquer evento, com eficiência, com 
ações necessárias para mitigar cada risco. “Precisamos trabalhar e nos organizar para 
que não sejamos pegos de surpresa, num acidente grave”, explicou. 

O major Pinheiro falou sobre o programa da ONU, a escolha de Campo Largo e o 
interesse do Governo do Estado para acompanhar o trabalho que está sendo 
desenvolvido em Campo Largo, para que a cidade seja modelo nacional em resiliência. 

FONTE:http://www.campolargo.pr.gov.br/site/noticias/id/5472 

 

 



Uma estrutura focada no cliente para resiliência do 
sistema elétrico 

Este documento oferece um caminho para avaliar e selecionar opções de política 
regulatória de resiliência para sistemas elétricos de consumo nos EUA. Embora muitas 
discussões sobre confiabilidade e resiliência se concentrem no sistema de energia em 
massa, este estudo recomenda o uso de uma estrutura e métricas muito mais amplas, 
focadas nas experiências dos clientes, e não apenas na grade. Em uma estrutura 
centrada no cliente, o sistema de energia deve ser visto de ponta a ponta, abrangendo 
desde as instalações do cliente (incluindo eficiência energética e geração e 
armazenamento distribuído pelo cliente) até a distribuição e transmissão até a geração 
de energia e combustível. A resiliência do sistema de energia deve ser medida do 
ponto de vista do usuário final - quantas interrupções ocorrem (frequência), o número 
de clientes afetados por uma interrupção (escala), e o período de tempo antes que o 
serviço interrompido possa ser restaurado (duração). E, desde que ocorrem grandes 
interrupções, este documento recomenda que a capacidade de sobrevivência do 
cliente seja considerada um elemento importante dos preparativos para a resiliência. 

FONTE:https://gridprogress.files.wordpress.com/2018/05/customer-focused-resilience-final-
050118.pdf 

 

Momento da Microgrid: Construindo um poder eficiente 
e resiliente 

FONTE (S):  CENTRO DE SOLUÇÕES CLIMÁTICAS E ENERGÉTICAS (C2ES)  

Este trabalho de pesquisa procura identificar as barreiras financeiras e legais para o 
desenvolvimento de microrredes nos EUA e fornecer recomendações para superá-las.  

Microgrids não são um investimento de infraestrutura tradicional ou típico para 
serviços públicos, nem a indústria de energia elétrica existente foi estruturada para 
facilitar o desenvolvimento de microrredes por não-serviços públicos. As microredes 
podem funcionar com energias renováveis, turbinas de combustão movidas a gás 
natural ou fontes emergentes, como células de combustível ou mesmo pequenos 
reatores nucleares modulares. Eles podem alimentar instalações críticas depois de 
uma indisponibilidade relacionada a clima ou segurança à rede mais ampla, ou ser a 
principal fonte de eletricidade para um hospital, universidade ou bairro. Microgrids de 
usuário único, como aqueles que servem a um local industrial ou base militar, existem 
há décadas. Mas o interesse atual inclui sistemas que podem integrar melhor recursos 
de geração e carga, atender a vários usuários e / ou atender a objetivos ambientais ou 
de resposta a emergências. 



FONTE:https://www.c2es.org/site/assets/uploads/2017/03/microgrid-momentum-building-efficient-
resilient-power.pdf 

 

Construindo a resiliência da rede elétrica na Itália 

Os projetos "Salerno" e "Palermo" representam um exemplo ideal de intervenções 
direcionadas nas redes de alta, média e baixa tensão, com o objetivo de melhorar a 
experiência do cliente, reforçando a resiliência. Os projetos foram projetados 
considerando uma ampla perspectiva em áreas bem definidas, melhorando a 
qualidade do serviço elétrico, introduzindo tecnologias inovadoras e aumentando a 
eficiência da rede. Devido à sinergia com os diferentes atores territoriais institucionais, 
as atividades foram realizadas prontamente e com atenção especial às necessidades 
locais e ao impacto ambiental positivo. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/53208_53208enel.palermoandsalerno.pdf 

 

Aftershocks: Remodelando o passado para um futuro 
resiliente 

Aftershocks tem como objetivo fornecer aos leitores uma visão acessível do que 
aconteceria hoje se fôssemos experimentar alguns dos desastres icônicos do 
passado. As páginas seguintes analisam como a modelagem de risco pode ser usada 
para analisar eventos naturais que levaram aos grandes desastres do passado e 
entender como esses eventos podem impactar o mundo mais populoso e conectado 
de hoje. 

Os eventos incluídos nesta publicação foram selecionados para representar uma 
variedade de regiões e perigos, e para ilustrar a evolução da exposição e como a 
vulnerabilidade se traduz em risco. Eles também foram escolhidos para ilustrar os 
impactos de desastres em vários setores, incluindo agricultura, infraestrutura, cadeia 
de fornecimento e, no caso do evento de Carrington, o “casulo digital” vulnerável no 
qual nós encapsulamos o mundo. Finalmente, os eventos foram escolhidos para 
destacar diversas áreas de envolvimento na gestão de risco de desastres. 

FONTE:https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Aftershocks.pdf 

 



Cinco ações para gerenciamento de risco de desastres 
inclusivo de pessoas com deficiência 

Um levantamento recente da literatura e da experiência identificou cinco ações 
amplas que as instituições de desenvolvimento e os governos, assim como seus 
parceiros e partes interessadas, podem adotar para melhorar o gerenciamento do 
risco de desastres que inclui a deficiência. Essas cinco ações são: 

 Incluir pessoas com deficiência como interessados valiosos nas atividades de 
gerenciamento de risco de desastres 

 Ajudar a remover barreiras à plena participação de pessoas com deficiência 
 Aumentar a conscientização entre os governos e seus parceiros sobre as 

necessidades de segurança e proteção de pessoas com deficiência 
 Coletar dados desagregados por deficiência 
 Garantir que novas construções, reabilitação e reconstrução sejam acessíveis a 

pessoas com deficiência 

FONTE:https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/GFDRR%20Disability%20inclusion%20in
%20DRM%20Brief_FO.pdf 

 

Resumo sobre políticas de inclusão para deficientes: 
análise de lacunas sobre a ação humanitária que inclui a 
deficiência no Pacífico 

Este resumo de políticas apresenta os resultados de uma análise de lacunas da 
resposta de emergência inclusiva de incapacidade no Pacífico. Procura:  

 Melhorar a compreensão dos desafios e oportunidades para melhorar a prática 
humanitária inclusiva no Pacífico. 

 melhorar a compreensão a partir de uma perspectiva inclusiva sobre a 
deficiência da eficácia das recentes respostas de emergência, incluindo os 
Ciclones Tropicais Pam e Winston, e a evacuação da ilha de Ambae; e 

 desenvolver ações prioritárias necessárias para promover a inclusão de 
deficiências na preparação e resposta a emergências do Pacífico. 

Os dois principais focos da análise de lacunas que informaram este resumo de políticas 
são descritos abaixo. 

 Uma revisão do nível que as organizações não-governamentais (ONGs) 
baseadas na Nova Zelândia incluem pessoas com deficiência em suas respostas 
de emergência. Esta análise foi baseada em uma revisão das duas recentes 



respostas significativas a desastres mencionadas acima - Ciclone Tropical Pam 
em Vanuatu e Ciclone Tropical Winston em Fiji. 

 Uma avaliação da capacidade das Organizações de Pessoas com Deficiências 
(DPOs) de envolver-se nas respostas humanitárias e captar sua percepção da 
prática humanitária atual na região - tanto os desafios quanto as boas práticas 
observadas. 

FONTE:https://www.cbm.org/article/downloads/54741/20180327_CBM_Disability_Inclusion_Report
_2017_accessible_version__FINAL_.pdf 

 

Diretrizes locais de gerenciamento de emergências para 
redução do risco de desastre inclusivo para portadores 
de deficiências em NSW 

Estas diretrizes destinam-se a gestores locais de emergências e provedores de apoio a 
pessoas com deficiência para compreender os princípios de Redução do Risco de 
Desastres Inclusivo de Incapacidade (DIDRR) e sugerem atividades práticas para 
envolver a comunidade na construção de resiliência.  

As diretrizes são um resultado de reunir gerentes de emergência e provedores de 
suporte a deficiências em três comunidades de New South Wales na Austrália, 
desenvolver um foco compartilhado nos pontos fortes, desafios e recursos da 
comunidade para DIDRR e construir uma base de conhecimento local em DIDRR. Estas 
diretrizes foram desenvolvidas como parte do projeto 'Disability Inclusive Disaster 
Preparedness em NSW: Permitindo a Resiliência da Comunidade Através da 
Colaboração. Um projeto financiado pelo Programa Conjunto de Resiliência a 
Desastres Naturais do Estado / Comunidade. 

FONTE:http://sydney.edu.au/health-
sciences/cdrp/projects/Emergency%20Preparedness_brochure_August2017_WEB_ACCESS.pdf 

 

Redução do risco de desastres inclusivos 

Este relatório explica os princípios “inclusivos” e a abordagem programática da 
Handicap International em seus esforços para gerenciar o risco de desastres e 
construir resiliência, especialmente entre grupos de alto risco ou vulneráveis devido a 
idade, gênero e deficiência. O relatório fornece uma visão sobre o conceito de 
vulnerabilidades diferenciais entre diferentes grupos populacionais, o que resulta em 
níveis variados de risco e vulnerabilidade a riscos naturais. Ele fornece estruturas para 



abordar a RRD entre as populações vulneráveis, inclusive para incorporar a inclusão à 
RRD, empoderamento de grupos em risco e acesso a serviços para pessoas com 
deficiências. 

FONTE:http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/PP13_InclusiveDRR.pdf 

 

Avaliando o custo real dos desastres: a necessidade de 
melhores evidências 

Este livro fornece uma visão geral dos esforços dos países da OCDE para coletar 
informações sobre os impactos econômicos de desastres e o nível de recursos públicos 
investidos na gestão de riscos. Baseia-se nos resultados de uma pesquisa da OCDE, 
duas reuniões de especialistas realizadas em 2014 e 2016, bem como pesquisas 
complementares conduzidas pela Secretaria da OCDE. 

Este livro mostra que, em muitos países, os dados sobre o impacto econômico de 
desastres são esparsos, especialmente para desastres de menor escala. Quando os 
dados estão disponíveis, muitas vezes não é claro até que ponto as estimativas 
incluem danos causados por desastres (impactos econômicos diretos) e perdas 
(impactos econômicos indiretos). Muitas vezes, as avaliações dependem de 
informações sobre perdas seguradas, o que não necessariamente captura todo o 
impacto econômico de um desastre. Poucos países examinam os impactos 
distributivos de desastres, que são particularmente relevantes para programas efetivos 
de assistência a desastres. Em muitos países, os dados sobre os recursos públicos 
envolvidos no gerenciamento de riscos de desastres são igualmente difíceis de 
obter. Esforços internacionais, como o Quadro de Sendai para o Processo de 
Monitoramento da Redução do Risco de Desastres, estão começando a dar frutos 
lentamente. 

FONTE:https://www.oecd.org/gov/risk/assessing-the-real-cost-of-disasters-9789264298798-en.htm 

 

 

Comprador beware: Avaliando a divulgação de 
propriedade como uma ferramenta para apoiar o 
gerenciamento de risco de inundação 



Este resumo de políticas examina a divulgação de propriedade como uma ferramenta 
potencial para melhorar a compreensão pública do risco de inundação e apoiar a 
redução do risco de desastre. A divulgação de propriedade oferece uma ferramenta 
potencial pela qual os compradores podem se informar sobre o histórico de danos 
causados pelas enchentes e sua exposição a futuros riscos de inundação. A divulgação 
de propriedade para informar os compradores sobre os riscos de inundação foi 
incorporada nas políticas públicas em muitas outras jurisdições, mas essa abordagem 
não foi adotada no Canadá. Um regime de divulgação de propriedade de risco de 
inundação efetivo exige mapas de risco de inundação precisos, atualizados e 
publicamente disponíveis, esclarecimento da responsabilidade legal associada a 
divulgações e um terceiro neutro para preparar e distribuir informações de divulgação 
de propriedade. 

FONTE:https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/PB%20No.131.pdf 

 

ONU defende protagonismo da enfermagem na atenção 
primária  

 

Enfermeira e mãe de recém-nascido checam respiração de bebê em hospital próximo a Lakewood, em 

Washington, nos Estados Unidos. Foto: Exército dos Estados Unidos/Suzanne Ovel 

Ampliar o papel das enfermeiras e enfermeiros na atenção primária é uma solução 

inteligente para expandir e melhorar o atendimento à população, sobretudo em áreas 

com escassez de equipes de saúde. É o que propõe a Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS) em relatório divulgado nesta sexta-feira (11), véspera do Dia 

Internacional da Enfermagem, lembrado em 12 de maio. 



Atualmente, na região das Américas, a agência da ONU estima que faltam cerca de 800 

mil profissionais de saúde para levar cuidados a todos. Outro problema é a distribuição 

inadequada dos trabalhadores do setor, que se concentram principalmente nas zonas 

urbanas e com mais recursos econômicos. 

A OPAS lembra ainda que a proporção de enfermeiros e enfermeiras por habitante 

varia consideravelmente entre os países das Américas. Enquanto os Estados Unidos 

têm 111,4 profissionais de enfermagem para cada 10 mil habitantes, o Haiti possui 3,5. 

Na metade das nações da região, esse índice é menor ou igual a 10,4. 

“O envelhecimento da população e o aumento das doenças não transmissíveis, que 

exigem cuidados durante todo o curso de vida, evidenciam a necessidade de ampliar o 

papel de enfermeiras e enfermeiros na região, onde atuam a maioria dos profissionais 

de saúde”, afirmou o diretor do Departamento de Sistemas e Serviços de Saúde da 

OPAS, James Fitzgerald. 

Para suprir a carência de profissionais em localidades mais vulneráveis, a OPAS chama 

atenção para os novos perfis de trabalhadores em saúde. Os enfermeiros e 

enfermeiras de prática avançada, por exemplo, podem assumir mais funções com 

autonomia nos serviços de atenção primária. 

Em países como Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda e Finlândia, os 

profissionais de enfermagem com uma formação universitária de quatro a cinco anos 

já assumem mais tarefas para atender às necessidades dos pacientes. 

A enfermeira e o enfermeiro de prática avançada — que estão autorizados a fazer 

diagnósticos, solicitar exames e emitir receitas médicas — surgiu no Canadá e nos 

Estados Unidos em meados da década de 1960. Eles são profissionais licenciados com 

uma prática profissional autônoma, ou seja, não subordinada ao médico, e que 

trabalham nos serviços de saúde ou de forma independente. 

Na América Latina, porém, não existe regulação nem formação para enfermeiras e 

enfermeiros de prática avançada na atenção primária. A prescrição de medicamentos, 

um dos elementos centrais da prática avançada, segue como prática proibida para 

esses profissionais em muitos países. 



O México conta com uma regulação, relativamente recente, que permite às 

enfermeiras e aos enfermeiros receitar medicamentos na ausência de um médico e em 

situações de emergência. 

No Caribe, Jamaica e Porto Rico são os países que mais têm desenvolvido programas 

de formação e regulação da prática avançada. 

Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Panamá e Peru possuem um alto grau de 

acesso à educação de pós-graduação em enfermagem. Por isso, segundo a OPAS, esses 

países poderiam, no futuro, oferecer a formação necessária em práticas avançadas. 

“A ampliação do papel dos profissionais de enfermagem licenciados não pretende 

substituir ou realocar nenhum profissional, mas sim, complementar o trabalho de 

outros profissionais e ampliar habilidades para aumentar a eficiência, melhorar os 

resultados em saúde e reduzir custos de atenção”, defende Silvia Cassiani, assessora 

de Enfermagem e Técnicos da Saúde da OPAS. 

O relatório da agência da ONU apresenta medidas que países podem tomar para 
promover a enfermagem de prática avançada. A publicação recomenda que governos, 
associações profissionais, escolas e faculdades de enfermagem, instituições de saúde e 
outros atores discutam o tema e ampliem o campo de trabalho dos enfermeiros e 
enfermeiras segundo as necessidades locais. 

FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5665:opas-
afirma-que-paises-devem-ampliar-papel-da-enfermagem-na-atencao-primaria-a-saude&Itemid=843 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 

 

 

 


