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Campo Largo institui Comitê e se destaca como cidade 

Resiliente 

Prefeito quer a resiliência presente em todos os projetos que serão executados pela 
administração municipal 

 

Publicada em: 27/03/2018 às 14:41 

Campo Largo, eleita como exemplo de Cidade Resiliente, já tem o seu Comitê 
Municipal de Resiliência, que se reuniu na semana passada com o prefeito Marcelo 
Puppi e com o major Eduardo Pinheiro, chefe do Centro Universitário de Estudos e 
Pesquisas sobre Desastres (CEPED/PR), órgão ligado ao Governo do Estado. No 
encontro, o major Eduardo conversou com os membros do Comitê, destacando a 
importância da formalização do grupo e do trabalho que deve ser desenvolvido daqui 
em diante. 
Ficou agendada a próxima reunião do Comitê, para o dia 10 de abril, na sede de 
CEPED, em Curitiba, onde o grupo vai conhecer em detalhes quais os mecanismos que 
devem ser utilizados e como se preparar para enfrentar as adversidades. A primeira 
tarefa do comitê será fazer uma autoavaliação da capacidade de resiliência do 



município em relação às catástrofes por meio do preenchimento do formulário (LG-
Sat), no qual pelos menos 100 perguntas devem ser respondidas. 
Campo Largo já está dando os primeiros passos para assumir a sua condição de cidade-
modelo em resiliência. Preparar-se e preparar a população em geral, para saber o que 
fazer no momento certo, é um dos desafios da Administração Municipal, através do 
Comitê Municipal de Resiliência. Esta não é uma preocupação apenas da Defesa Civil, 
mas da Administração Municipal, que busca preparar a cidade para resistir aos 
desastres e mais, trabalhar para antecipar-se e evitar que os desastres aconteçam. 
O prefeito Marcelo Puppi quer a resiliência presente em todos os projetos que serão 
executados pela administração municipal ao longo da atual gestão, tanto na área de 
mobilidade urbana, infraestrutura e, inclusive, em projetos privados. 
Tão logo o relatório da autoavaliação de Campo Largo seja concluído, o CEPED 
informará a ONU, para a formalização da nova condição de resiliência da cidade. 
O prefeito de Campo Largo solicitou que o Comitê Municipal de Resiliência também 
tenha, entre os seus membros, empresários e representantes de grandes empresas 
instaladas no Município, e que os funcionários destas empresas também sejam 
treinados para que todos saibam que ser resiliente é preparar-se para enfrentar os 
desastres naturais, mas também é prevenir para não serem, pegos de surpresa. Ele 
pediu, ainda, que a campanha atinja, também, escolas e postos de saúde. 
Durante o encontro foi lembrado o desastre de 2014, quando o município foi atingido 
por uma violenta tempestade de granizo que causou muitos prejuízos à população de 
toda a região. Sabe-se que a nossa região pode sofrer outros desastres como aquele e 
a grande questão é: “Estamos preparados? O que estamos fazendo para, se outra 
tempestade de granizo como aquela, nos atingir, os danos não sejam tão elevados?”. 
Foi destacado, como exemplo de resiliência, o fato de que a maioria das residências, 
prédios públicos e empresas atingidas, naquela tempestade, na reconstrução se 
utilizou telhas mais resistentes, inclusive telhas metálicas do tipo sanduiche (com 
recheio e isopor) e telhas ecológicas, produzidas a partir da reciclagem de embalagens 
longa-vida, capazes de suportar tempestades de granizo ainda mais fortes do que a 
que sofremos em 2014. 
O Comitê da Cidade Resiliente – CCR, instituido por decreto, pelo prefeito, na semana 
passada, estará  vinculado diretamente ao Gabinete do Prefeito. É a instância 
colegiada de deliberação e coordenação da Campanha Mundial Construindo Cidades 
Resilientes da Organização das Nações Unidas – ONU -, no município de Campo Largo. 
No decreto, o prefeito destacou a responsabilidade do CCR de promover a 
intersetorialidade, propiciando ações integradas para implementação do Marco de 
Sendai e para a elaboração do Plano Local de Resiliência/Plano Municipal de Proteção 
e Defesa Civil. 
A Coordenação do Comitê da Cidade Resiliente – CCR ficou a cargo da Secretaria 
Municipal de Ordem Pública por intermédio da Coordenadoria Municipal de Proteção 
e Defesa Civil, e será composto por um representante titular e um suplente dos 
seguintes órgãos municipais: Secretaria Municipal de Ordem Pública; Secretaria 
Municipal de Administração, Tecnologia e Informação; Secretaria Municipal de 
Educação e Esportes; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente; Secretaria Municipal de Governo; Secretaria Municipal de Finanças e 
Orçamento; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Secretaria Municipal de 



Saúde; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Assuntos 
Metropolitanos, e Secretaria Municipal de Viação e Obras. 
O prefeito pediu, ainda, aos membros do CCR, estudos para aumentar o grau de 
consciência e compromisso da população, em torno das práticas estabelecidas na 
Plataforma Global para a Redução do Risco de Desastres – Sendai. 
FONTE:http://www.campolargo.pr.gov.br/site/noticias/id/5302 

 

 

Recomendação geral n. 37 sobre as dimensões 
relacionadas ao gênero da redução do risco de desastres 
no contexto das mudanças climáticas 

Esta orientação foi produzida pelo Comitê da ONU para a Eliminação da Discriminação 
contra a Mulher (o Comitê). Nos termos do artigo 21 (1) da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (a Convenção), a 
presente recomendação geral fornece orientação aos Estados partes sobre a 
implementação de suas obrigações sob a Convenção em relação à redução do risco de 
desastres e das Alterações Climáticas. Em seus relatórios apresentados ao Comitê de 
acordo com o artigo 18, os Estados Partes devem cumprir as obrigações gerais para 
assegurar igualdade substantiva entre mulheres e homens em todas as áreas da vida, 
assim como garantias específicas em relação àqueles direitos da Convenção 
particularmente afetados pelas mudanças climáticas. e desastres. Isso inclui eventos 
climáticos extremos, como inundações e furacões, bem como fenômenos de início 
lento,  

O objetivo desta recomendação geral é ressaltar a urgência de mitigar a mudança 
climática e destacar as medidas que precisam ser tomadas para alcançar a igualdade 
de gênero como um fator que reforçará a resiliência de indivíduos e comunidades 
globalmente no contexto de mudanças climáticas e desastres. . A recomendação geral 
também procura contribuir para a coerência, a prestação de contas e o reforço mútuo 
de diferentes agendas internacionais sobre redução do risco de desastres e adaptação 
às mudanças climáticas, concentrando-se no impacto das mudanças climáticas e 
desastres sobre os direitos humanos das mulheres. 

A recomendação geral enfoca as obrigações dos Estados partes e dos atores não-
estatais de adotar medidas efetivas para prevenir, mitigar e responder a desastres e 
mudanças climáticas e, nesse contexto, assegurar que os direitos humanos de 
mulheres e meninas sejam respeitados, protegidos e cumpridos. em conformidade 
com o direito internacional. A Recomendação Geral identifica três áreas diferentes, 
mas que se reforçam mutuamente, para a ação de partes interessadas centradas em: 
(i) os princípios gerais da Convenção aplicáveis ao risco de desastres e às mudanças 



climáticas; (ii) medidas específicas para abordar a redução do risco de desastres e a 
mudança climática; e (iii) áreas específicas de preocupação. 

FONTE:http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC

_37_8642_E.pdf 

 

Livro de recursos sobre o uso da força e armas de fogo na 

aplicação;da.lei (publicado conjuntamente com o UNODC)  

FONTE:http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/UseOfForceAndFirearms.pdf 

 

Direitos Humanos: Manual para Parlamentares  

(publicado conjuntamente com a União Interparlamentar)  

FONTE:http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HandbookParliamentarians_SP.pdf 

 

Manual para membros do corpo de tratados de direitos 

humanos  

FONTE:http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_15_2_TB_Handbook_SP.pdf 

 

Comissões de Inquérito e Missões de Busca de Dados sobre 

Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário: 

Orientação e Prática  

FONTE:http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice_sp.pdf 

 



Pacote de Treinamento para Funcionários Penitenciários  

Direitos Humanos e Prisões - Um Manual sobre Treinamento 

em Direitos Humanos para Funcionários Prisionais  

FONTE:http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11sp.pdf 

 

Direitos Humanos e Prisões - Um Guia do Instrutor sobre 

Treinamento em Direitos Humanos para Funcionários da Prisão  

FONTE:http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11Add2sp.pdf 

 

Direitos Humanos e Aplicação da Lei: Um Guia do Facilitador 

sobre os Direitos Humanos para a Polícia  

FONTE:http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training5Add2sp.pdf 

 

Padrões de Direitos Humanos e Prática para a Polícia: Boletim 

Expandido de Direitos Humanos para a Polícia  

FONTE:http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training5Add3sp.pdf 

 

Manual de Habitação e Restituição de Propriedade para 

Refugiados e Pessoas Deslocadas: Implementando os 

"Princípios de Pinheiro"  

FONTE:http://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles_sp.pdf 



 

 

Diversidade e inclusão: construção de revisão de 
literatura sobre força e capacidade 

O objetivo desta revisão inicial da literatura é fornecer uma base teórica para o projeto 
de pesquisa Diversidade e Inclusão: Construindo Força e Capacidade, sendo realizada 
como parte do Centro de Pesquisa da Cooperativa de Incêndios Florais e Riscos 
Naturais (BNHCRC). O objetivo deste projeto é desenvolver uma estrutura para o Setor 
de Gerenciamento de Emergências (SGA) que apóia a implementação prática e a 
mensuração da diversidade e inclusão dentro de suas organizações. 

A revisão é apresentada em três partes, que refletem os diferentes componentes do 
projeto, organizacional, econômico e comunitário. Cada parte é contribuída por 
membros da equipe de pesquisa, cada um com foco especializado em uma das três 
dimensões do projeto. Como o projeto está usando uma abordagem sistêmica para o 
desenvolvimento do framework, a literatura pertinente a essa área é vasta. O objetivo 
desta revisão preliminar é identificar as principais áreas da literatura para uma 
investigação mais aprofundada e também para procurar semelhanças e diferenças 
entre as três áreas de pesquisa para informar a direção futura da pesquisa. 

Todas essas revisões consideram os atuais fatores de mudança para o EMS como 
temas abrangentes contidos no projeto. Estas são a necessidade de construir 
resiliência em resposta às mudanças sociais, ambientais e econômicas, e as novas 
necessidades de organizações, governo e comunidades de EMS que estão surgindo 
como resultado disso. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/57567?&a=email&utm_source=pw_email 

 

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 

 

Diretrizes nacionais de gestão de gênero e emergência 
(Austrália) 

Essas diretrizes foram elaboradas para atender às necessidades de mulheres, homens 
e pessoas de diversas identidades sexuais e de gênero, incluindo pessoas LGBTI, e 
minimizar o impacto negativo de estereótipos de gênero em todos os membros da 
comunidade, no planejamento e na entrega de ajuda e serviços de recuperação após 
emergências. Eles foram desenvolvidos especificamente para agências (e seus 
funcionários e voluntários), envolvidos no alívio e recuperação de gerenciamento de 
emergências, e para os principais tomadores de decisões e políticas de Gerenciamento 
de Emergências. 

O documento propõe ações para consideração das seguintes áreas-chave de enfoque: 

• apoiar a igualdade e diversidade de gênero na comunidade; 
• comunicação e mensagens sensíveis ao gênero; 
• abordando a violência doméstica antes, durante e após uma emergência. 

As diretrizes foram produzidas no contexto do projeto "All on Board" relacionado à 

incorporação de diretrizes nacionais de gênero e gestão de emergências. Foi liderado 

pelo Pod de Gênero e Desastres - uma iniciativa de WHGNE , WHIN e MUDRI . 

FONTE:http://www.genderanddisaster.com.au/wp-content/uploads/2016/08/Gender-and-

Emergency-Guidelines.pdf 

FONTE:http://www.genderanddisaster.com.au/wp-content/uploads/2016/08/GEM-Literature-

review.pdf 

 

 

 



EVENTOS 

 

 

Data: 28 de março de 2018 
Horário: 9h00 – 11h00 

 

1. OBJETIVO DO EXERCÍCIO 

Estabelecer procedimentos que facilitem a preparação e execução de ações de 

resposta a emergências e desastres provocados pelos efeitos hidráulicos da onda de 

ruptura da barragem da PCH – Americana e Jaguari da Companhia Paulista de Força e 

Luz –  CPFL Renováveis. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Particularmente busca-se: 

a) Capacitar o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, na resposta a 

situações emergenciais provocados pelos efeitos hidráulicos da onda de ruptura 

decorrentes de uma eventual ruptura da barragem da PCH; 



b) Organizar para a resiliência frente aos desastres, conforme passo essencial 1, 

garantindo  a eficácia na preparação e resposta aos desastres , conforme 

estabelecida no Passo Essencial 9 da Campanha Mundial para Redução de 

Desastres, Construindo Cidades Mais resilientes; 

c) Aumentar a preparação para casos de desastres a fim de dar uma resposta 

eficaz e para reconstruir melhor nas áreas de recuperação, reabilitação e 

reconstrução, conforme a prioridade 4 do Marco de Sendai ( 2015-2030); 

d) Reduzir substancialmente os danos por desastres e a infraestrutura crítica e a 

interrupção dos serviços básicos (saúde, educação, etc.) em particular 

mediante a construção da resiliência, conforme a meta 4, das Sete Metas 

Globais (2015-2030); 

e) Contextualizar e delimitar o cenário e seu risco; 

f) Capacitar os órgãos integrantes do SIMPDEC para reagir de forma correta em 

um evento adverso; 

g) Exercitar a Proteção e Defesa Civil e demais órgãos públicos para atuar em 

situações semelhantes em outros locais; 

h) Fomentar a participação dos órgãos e instituições envolvidas por meio de 

sugestões; 

i) Integrar as esferas federal, estadual, regional e municipal de proteção e defesa 

civil; 

j) Realizar o levantamento de dados para o simulado; 

k) Servir como referencial inicial para a formatação do plano de contingência para 

barragens. 

 

3. LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

Lei Federal n°12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a Política Nacional de 
Proteção e Defesa Civil -PNPDEC; e dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e 
Defesa Civil – SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC; 
autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres; altera as 
Leis n° 12.340, de 1 de dezembro de 2010, Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001, Lei n° 
6.766, de 19 de dezembro de 1979, Lei n° 8.239, de 04 de outubro de 1991 e da Lei n° 
9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras providencias; 
 
Lei Federal n° 12.983, de 2 de junho de 2014, que altera a Lei no 12.340, de 1o de 
dezembro de 2010, para dispor sobre as transferências de recursos da União aos 
órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de 
ações de prevenção em áreas de risco e de resposta e recuperação em áreas atingidas 
por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa 
Civil, e as Leis nos 10.257, de 10 de julho de 2001, e 12.409, de 25 de maio de 2011, e 
revoga dispositivos da Lei no 12.340, de 1o de dezembro de 2010; 
 
Política Nacional de Segurança de Barragens – Lei Federal n° 12.334/2010; 



 
Instrução Normativa n° 02, de 20 de dezembro de 2016; 

Estabelece procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou 
estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e pelo Distrito Federal, e para 
o reconhecimento federal das situações de anormalidade decretadas pelos entes 
federativos e dá outras providências; 
 
Mapeamento Comunitário de Riscos do Projeto Comunidade Resiliente; 
 
Protocolo Nacional Conjunto para Proteção Integral a Crianças e Adolescentes, Pessoas 

Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres, instituído pela 

Portaria Interministerial nº 2, de 06 de dezembro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

           

 

 


