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ONU e parceiro lançam manuais de arquitetura para 
hospitais universitários 

O Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS) e a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH) lançaram nesta segunda-feira (24) manuais de 
arquitetura para os hospitais universitários federais vinculados à instituição. O 
lançamento ocorreu durante o Seminário de Qualificação e Manutenção dos Ativos de 
Infraestrutura Física da Rede Ebserh, em Brasília (DF). 

Os manuais de “Especificação de materiais de revestimento em hospitais universitários” 
e “Diretrizes de Sustentabilidade para projetos de arquitetura e engenharia em 
Hospitais Universitários” serão úteis para padronizar os projetos de arquitetura dos 
hospitais da rede EBSERH seguindo parâmetros de humanização e sustentabilidade. 
Além disso, consideram as diferenças regionais dos locais em que há hospitais da rede 
no país e os parâmetros de acessibilidade. 

Os manuais são resultado do projeto de cooperação realizado entre o UNOPS e a 
EBSERH. Durante a cooperação, que vai até 2019, também foram elaborados 
documentos como roteiros de planejamento assistencial hospitalar e de análise de 
projetos e documentação padronizada de suporte. 

Manuais são ferramentas para ODS 

O manual de sustentabilidade conta com orientações que contribuem para a economia 
de recursos, como água e energia. Raquel Habe, Engenheira Civil da EBSERH, explica que 
ele traz diretrizes para se adotar práticas e materiais que reduzam o impacto ambiental, 
alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030. Já 
o manual de revestimentos é importante em função do impacto no custo de 
manutenção da unidade de saúde e para a humanização dos espaços. 



“O objetivo destes manuais é ter uma aplicação prática”, facilitando os trabalhos das 
áreas técnicas da empresa, explica o gerente de projetos do UNOPS, Rafael Esposel. 
Atualmente, os conceitos dos manuais já estão sendo aplicados em projetos-piloto de 
sete HUFs, sendo que os HUF UNIFAP- Macapá-AP e a Unidade Materno Infantil de 
Dourados – UFGD já estão em fase de obras. 

Transferência de Conhecimento 

Além do lançamento dos manuais, UNOPS e EBSERH promovem um ciclo de palestras 
no qual convidados nacionais e internacionais vão tratar de temas da arquitetura 
hospitalar com foco nas etapas do ciclo de vida da infraestrutura: projeto, construção e 
manutenção. A programação, que vai até quinta-feira (27), é voltada para os 
profissionais técnicos das áreas de engenharia e arquitetura da rede de hospitais sob 
gestão da EBSERH. 

Presente na mesa de abertura do evento, Claudia Valenzuela, representante do UNOPS 
no Brasil, destacou que o objetivo deste tipo de cooperação é ampliar a capacidade dos 
países e compartilhar conhecimentos. Já Alessandra Ambrósio, coordenadora-geral de 
Cooperação Técnica com a CPLP da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), ressaltou 
que “esse seminário reproduz exatamente o que se espera da cooperação técnica 
internacional”. 

O vice-presidente da Rede EBSERH, Arnaldo Medeiros, também ressaltou a importância 
da troca de conhecimento entre as instituições. “Além de possibilitar a criação de 
projetos para novos edifícios, novos hospitais, a EBSERH terá ainda o incremento de 
novas tecnologias, uma vez que os manuais transferem o conhecimento do UNOPS, 
podendo replicá-los para projetos futuros”, explicou Medeiros. 

Segue a lista de Hospitais Universitários Federais (HUFs) cujo projeto segue as diretrizes 
dos novos manuais: Complexo Ambulatorial de Vitória – UFES; Complexo Ambulatorial 
e Unidade da Criança e Adolescente HUB – UNB; HUF UFCG – Cajazeiras-PB; HUF 
UNIFAP- Macapá-AP; Unidade Materno Infantil de Dourados – UFGD; Unidade Materno 
Infantil de Salvador – UFBA; Unidade Materno-Infantil de Natal – UFRN. 

UNOPS 

O Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS) é um organismo 
operacional das Nações Unidas. Em todo o mundo, o escritório apoia o Sistema ONU, 
seus parceiros e governos a fornecer soluções nas áreas de assistência humanitária, 
desenvolvimento, paz e segurança. Sua missão é ajudar as pessoas a melhorarem suas 
condições de vida e os países a alcançarem a paz e o desenvolvimento sustentável, 
alinhado com os objetivos da Agenda 2030. 

O UNOPS enfoca seu trabalho na implementação de projetos e está comprometido com 
os valores das Nações Unidas e com a eficiência do setor privado. É a único organismo 
da ONU que não recebe financiamento básico do sistema. 



Os serviços prestados pelo UNOPS abrangem as áreas de infraestrutura, gerenciamento 
de projetos, compras, gestão financeira e recursos humanos. Os parceiros solicitam os 
serviços para complementar suas próprias capacidades, aumentar a velocidade, reduzir 
riscos, promover a relação custo-benefício e melhorar a qualidade de seus projetos em 
diferentes áreas. 

EBSERH 

Vinculada ao Ministério da Educação, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH) atua na gestão de hospitais universitários federais. O objetivo é, em parceria 
com as universidades, aperfeiçoar os serviços de atendimento à população, por meio do 
Sistema Único de Saúde (SUS), e promover o ensino e a pesquisa nas unidades filiadas. 

A empresa, criada em dezembro de 2011, administra atualmente 40 hospitais e é 
responsável pela gestão do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais 
Universitários Federais (REHUF), que contempla ações em todas as unidades existentes 
no país, incluindo as não filiadas à EBSERH. 

FONTE: https://nacoesunidas.org/onu-e-parceiros-lancam-manuais-de-arquitetura-para-hospitais-
universitarios/ 
 
 

 

Inundações 'catastróficas' crescem no rio Amazonas, 
dizem cientistas 

 

Pesquisadores associaram o aumento das inundações a temperaturas mais altas no 
Oceano Atlântico e a temperaturas mais baixas no Pacífico 

Por Sophie Lebres 



As inundações severas na Amazônia aumentaram em meio a mudanças nos padrões 
climáticos e estão prejudicando a saúde e a renda das pessoas que vivem ao longo do 
maior rio do mundo, disseram cientistas. 

Analisando mais de 100 anos de registros medindo os níveis do Rio Amazonas no porto 
de Manaus, no Brasil, eles descobriram que as inundações extremas que ocorreram 
aproximadamente a cada 20 anos na primeira parte do século passado estão 
acontecendo a cada quatro anos. 

"Há efeitos catastróficos na vida das pessoas quando a água potável é inundada e as 
casas são completamente destruídas", disse Jonathan Barichivich, cientista ambiental 
da Universidade Austral do Chile. 

"Nossas descobertas revelam as causas finais da recente intensificação - a estação úmida 
está ficando mais úmida e a estação seca ficando mais seca - do ciclo hidrológico da 
maior bacia hidrológica do planeta", disse ele à Thomson Reuters Foundation. 

As secas também se tornaram mais frequentes nas últimas duas a três décadas, mas o 
aumento das inundações se destacou, observou ele. 

Em um artigo publicado na revista Science Advances, pesquisadores de instituições 
como a Universidade de Leeds, na Grã-Bretanha, disseram que as inundações graves 
afetaram a bacia amazônica quase todos os anos, de 2009 a 2015. 

Eles ligaram o aumento das inundações a uma combinação de temperaturas mais altas 
sobre o Oceano Atlântico e temperaturas mais baixas sobre o Pacífico. 

Conhecido como a circulação de Walker, este efeito influencia os padrões climáticos 
tropicais, e pode ser parcialmente atribuído a mudanças nos cinturões de vento 
causadas pelo aquecimento global, segundo o estudo. 

Com as temperaturas no Atlântico esperadas a subir mais do que no Pacífico, os riscos 
de inundação no rio Amazonas persistirão, os cientistas previram. 

"Achamos que isso vai continuar por pelo menos uma década", disse Barichivich, ex-
pesquisador da Universidade de Leeds. 

O documento também observou que o desmatamento e a construção de usinas 
hidrelétricas poderiam desempenhar um papel nas mudanças no nível da água. 

Além de atrapalhar a pecuária e a agricultura nas planícies de inundação do rio, 
enchentes pesadas têm consequências para a saúde das comunidades no Brasil, Peru e 
outras nações amazônicas, pois contaminam a água e ajudam a espalhar doenças, disse 
o estudo. 

Monitorar as mudanças nos níveis dos rios é importante porque a bacia amazônica e sua 
floresta tropical desempenham um papel importante nos sistemas hidrológicos e de 
carbono do mundo, disse Barichivich. 



FONTE:http://news.trust.org/item/20180919180000-btn3t 

 

 

Gerenciando os impactos da mudança climática: 
respostas de gerenciamento de risco 

Este relatório examina dois cenários: Um cenário é baseado na incapacidade de agir 
sobre as mudanças climáticas, resultando em um aumento constante na temperatura e 
aumento do risco físico. O outro cenário pressupõe que medidas efetivas sejam tomadas 
para reduzir as emissões de carbono, em linha com o aumento da temperatura global 
abaixo de 2 graus Celsius (2 C) em relação aos níveis pré-industriais até 2100. Isso é 
consistente com o objetivo principal da COP. 21 Acordo de Paris, mas carrega uma série 
de riscos de transição com ele. 

De um modo geral, as respostas do gerenciamento de riscos aos riscos das mudanças 
climáticas se dividem em duas categorias: adaptação às consequências físicas das 
mudanças climáticas e mitigação das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e seus 
riscos de transição associados. 

Embora muitas soluções para os riscos altamente interconectados da mudança climática 
precisem ser buscadas em um nível multissetorial, há ações específicas que as empresas 
podem adotar e ferramentas que podem usar. A Zurich recomenda desenvolver e agir 
de acordo com uma estratégia de adaptação à resiliência climática. Essa estratégia deve: 
identificar os riscos empresariais e estratégicos amplos; desenvolver uma visão granular 
dos riscos envolvidos, incluindo, por exemplo, locais individuais; desenvolver uma 
estratégia de mitigação envolvendo seguro e resiliência. Enquanto isso, a construção de 
uma estratégia e estrutura de mitigação de emissões de GEE da empresa, especialmente 
em indústrias com uso intensivo de carbono, ajudará a gerenciar ativamente a 
desvantagem e capitalizar o lado positivo das mudanças climáticas. Os conselhos 
desempenham um papel fundamental neste processo. 

Há uma série de ferramentas e práticas de gerenciamento de risco à disposição das 
empresas. Eles incluem a abordagem da estrutura de gerenciamento de risco, aplicando 
a abordagem de perfil de risco total (TRP) da Zurich de uma perspectiva de mudança 
climática para avaliar melhor o nível de risco, exposição e controles e outras práticas 
recomendadas. 

Por exemplo, como parte do programa de resiliência contra enchentes de Zurique, a 
capacidade de revisão pós-evento (PERC) oferece pesquisas e revisões independentes 
de grandes eventos de inundação. Busca responder questões relacionadas a aspectos 
de resiliência a enchentes, gerenciamento de risco de enchentes e intervenção em 



catástrofes. Analisa o que funcionou bem (identificando as melhores práticas) e 
oportunidades para melhorias adicionais. O relatório identifica um conjunto de 
recomendações de gerenciamento de risco que a Zurich acredita que pode se aplicar a 
uma ampla gama de perigos relacionados ao clima e ao clima. 

Além disso, o relatório adota uma abordagem de cinco etapas: avaliar e 
identificar; explorar e investigar; implementar, nomear; colaborar juntos pode 
enquadrar a resposta de gestão de risco para uma ampla gama de perigos relacionados 
ao clima físico. A resposta em cinco etapas à escassez de água, aumento das 
temperaturas, enchentes e tempestades estão listadas na tabela encontrada na Seção 
5.3. 

Deve ficar claro agora que, seja a questão da mudança climática suficientemente 
abordada ou não, a sociedade enfrenta riscos maiores à frente. A questão é: eles serão 
baseados principalmente no aumento das temperaturas ou nas tentativas de conter as 
mudanças climáticas? Para ajudar a navegar nessa incerteza, a Zurich desenvolveu um 
scorecard que tenta medir o progresso e o comprometimento em áreas críticas e 
detectar mudanças na direção da mudança climática. Embora tenha havido um bom 
progresso, nosso scorecard nos diz que ainda está aquém do que é necessário para fazer 
a transição sustentável da economia global e das sociedades para um cenário de 2C. 

É de se esperar que os avanços tecnológicos, como na captura de carbono ou no 
armazenamento de eletricidade, possam alterar significativamente o perfil das 
mudanças climáticas e os riscos e oportunidades proporcionais que se apresentam. Caso 
contrário, quanto mais tempo demorar para enfrentar adequadamente o aquecimento 
global, maiores serão os esforços e as interrupções necessárias nas próximas décadas 
para conter o aumento de eventos climáticos extremos. 

O objetivo deste relatório foi definir as possíveis trajetórias futuras da mudança 
climática e nossos conselhos para empresas e formuladores de políticas sobre a resposta 
à gestão de riscos. No entanto, Zurique reconhece que alguns leitores apreciarão mais 
os antecedentes sobre os impactos físicos da mudança climática, incluindo o perfil 
regional. Essas informações podem, portanto, ser encontradas no apêndice do relatório, 
na Seção 5.  

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/60856?&a=email&utm_source=pw_email 

 

Parcerias entre setor público e privado - Canadá 

A pesquisa do Partners for Action (P4A) identificou três condições para o sucesso do 
seguro de inundação no Canadá: que os canadenses estejam cientes de seus riscos; que 
os tomadores de decisão considerem o risco de inundação no planejamento e nas 
decisões políticas; e que existem mecanismos para a transferência de risco após a 



redução do risco pessoal. Essas condições foram apoiadas por todos os níveis de 
governo (federal, provincial, municipal e indígena), empresas e setor não-
governamental, particularmente o apoio à conscientização dos proprietários de 
residências. 

FONTE:https://indexinsuranceforum.org/sites/default/files/InFocus_01%20UNEPFI%20Canada_LY03.
pdf 

 

EUA: Regulamentos ambientais descontraídos aumentam 
risco durante desastres naturais 

Por  Brian J. Gerber,  Professor Associado de Serviço Público e Soluções Comunitárias e 
Co-Diretor, Centro de Gerenciamento de Emergência e Segurança Interna, Arizona State 
University; e Melanie Gall, professora universitária e co-diretora do Centro de 
Gerenciamento de Emergências e Homeland Security e professora universitária da 
Arizona State University. 

Chuvas fortes após o furacão Florence levantaram preocupações sobre a  liberação de 
materiais tóxicos . Cinzas de usinas termoelétricas a carvão armazenadas em um aterro 
sanitário  se espalharam  e o estado da Carolina do Norte disse que dezenas de 
locais  liberaram resíduos de suínos ou correm o risco de fazê-lo . 

Esses tipos de eventos não apenas destacam o potencial de danos aos seres humanos e 
ao meio ambiente devido a esse tipo de poluição descontrolada, mas também a ligação 
entre as regulamentações ambientais e os riscos que as comunidades enfrentam 
quando ocorrem desastres naturais. 

As decisões que as comunidades tomam quando gerenciam uma série de riscos, 
incluindo a localização de resíduos industriais, são um fator chave na vulnerabilidade de 
uma comunidade durante um desastre - uma dinâmica que temos visto em muitos 
aspectos em nosso trabalho na política e gerenciamento de desastres. Essas escolhas 
também ajudam a explicar por que os danos causados por desastres são tão caros e a 
recuperação de desastres é tão complexa. 

Poluição e inundação de desastres 

As chuvas fortes do furacão Florence levaram o rio Neuse a inundar e  corroer três 
aterros de cinzas de carvão cobertos de solo  perto de Goldsboro, na Carolina do 
Norte. Em outro aterro de cinzas de carvão perto de Wilmington,  fortes chuvas 
expuseram seu conteúdo tóxico , que inclui chumbo, arsênico e mercúrio, lavando-os 
em um lago próximo que deságua no rio Cape Fear. A Duke Energy, operadora do aterro 
e da usina próxima, estima que cerca de  2.000 jardas cúbicas tenham escapado para o 
lago,  mas afirma que as águas contaminadas não chegaram ao rio. 



O problema de gerenciar o armazenamento de cinzas de carvão é uma ilustração útil de 
como as escolhas de proteção ambiental, boas ou ruins, afetam o grau de 
vulnerabilidade da comunidade durante um desastre. 

A legislatura da Carolina do Norte tem uma história recente de negação explícita das 
mudanças climáticas. Um projeto de lei  aprovado em 2012  proibiu o uso da ciência 
climática em relação aos efeitos da elevação do nível do mar e de outros problemas de 
gestão costeira. Isso  promove um desenvolvimento costeiro que não é bom  e aumenta 
a vulnerabilidade aos riscos costeiros. 

Da mesma forma, o estado tem um histórico de permitir o armazenamento de cinzas de 
carvão em áreas que colocam a água potável em risco de contaminação. Um plano para 
remover ou limpar esses locais enfrentou  críticas de ambientalistas de que tais esforços 
são inadequados até o momento. 

Facilitando as regras de eliminação de cinzas de carvão 

Cinza de carvão é o resíduo tóxico da queima de carvão para produção de 
energia. Existem mais de  100 locais de resíduos de cinzas de carvão no Sudeste ; 37 
estão  localizados na Carolina do Norte . Os resíduos de cinza de carvão contêm uma 
ampla gama de compostos, dos quais os mais preocupantes são os metais pesados. Se 
não for contida e monitorada, as cinzas de carvão tóxico representam um  risco 
significativo para a saúde , porque pode contaminar a água potável, as águas 
superficiais, acumular-se nos peixes e prejudicar outros organismos vivos. 

Em 2008, um  grande derramamento de cinzas de carvão no Tennessee , semelhante à 
situação potencial na Carolina do Norte, custou mais de US $ 1,2 bilhão para a 
limpeza. Isso levou o governo Obama a escrever novas regulamentações nacionais sobre 
o descarte de cinzas de carvão,  adotando uma regra final em 2015 . 

Os esforços do governo Obama em cinzas de carvão podem ser entendidos no contexto 
de seu Plano de Energia Limpa, um amplo esforço para lidar com a mudança climática e 
a poluição industrial. A administração Trump  procurou desfazer essa abordagem 
regulatória , incluindo a  reversão do rigor da regulamentação da disposição de cinzas 
de carvão . 

Mas a flexibilização dos regulamentos de produção, consumo e desperdício de energia 
enfraquece os esforços das comunidades para responder aos desastres e a questão mais 
ampla da mitigação e adaptação às mudanças climáticas  . 

Por exemplo, aumentar a probabilidade de contaminação da água por meio de controles 
deficientes no descarte de cinzas de carvão é um risco desnecessário para a saúde 
pública que pode reduzir os esforços de resposta e tornar a recuperação mais cara e 
mais difícil. Em suma, a regulamentação ambiental negligente torna as comunidades 
menos resilientes. 

Regulamentação ambiental e desastres 



Em geral, os sistemas de gestão de emergências e resposta a emergências são 
projetados para serem flexíveis o suficiente para lidar com qualquer risco que precipite 
uma crise, seja natural, como furacões, tecnológicos, como acidentes industriais ou atos 
de terrorismo. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, os EUA embarcaram em 
uma transformação de como as emergências e os desastres são tratados. 

Novas diretrizes nacionais e padrões de preparação e gestão de incidentes foram 
adotados para garantir a eficácia em todas as fases do gerenciamento de desastres. Mas 
os esforços políticos que enfraquecem as proteções ambientais nos níveis nacional, 
estadual ou local, por sua vez, dificultam as operações de gerenciamento de desastres. 

Considere a mitigação de riscos - o uso de ferramentas como códigos de construção ou 
planejamento do uso da terra para reduzir a quantidade de danos que podem ocorrer 
durante um desastre - e como ela está conectada a outras fases do gerenciamento de 
desastres. A força das etapas de redução de risco, como práticas mais seguras de uso da 
terra local, afeta diretamente as fases de resposta a emergências e de recuperação a 
longo prazo. 

Por exemplo, se uma comunidade impedir o desenvolvimento residencial em uma 
planície de inundação, quando ocorrer inundação, as operações de evacuação ou de 
resgate não são necessárias, os custos de recuperação são reduzidos e assim por 
diante. Ao mesmo tempo, regulamentações ambientais mais rigorosas têm o efeito de 
reduzir o risco em torno do próprio risco e facilitar a possibilidade de uma mitigação de 
risco mais eficaz. 

Risco de desastre crescente 

Nosso ponto central é bastante direto: as ações de proteção ambiental em uma 
jurisdição têm efeitos diretos sobre a vulnerabilidade a desastres. O caso particular da 
Carolina do Norte e o risco de contaminação em larga escala da poluição causada pelas 
cinzas de carvão liberada pelo desastre de inundações em Florença podem ser vistos à 
luz de tendências mais amplas nos Estados Unidos e no mundo. 

Com o aumento do nível do mar, as comunidades costeiras dos EUA 
enfrentam  enormes riscos associados a inundações perigosas e mais rotineiras . As 
evidências mostram que os custos financeiros dos desastres  estão aumentando . Fora 
dos Estados Unidos, tendências negativas similares de aumento de risco 
e consequências mais  severas de desastres nacionais em todo o mundo estão bem 
estabelecidas . 

O problema das cinzas de carvão na Carolina do Norte também pode ser visto pelas 
lentes da  exposição injusta aos danos ambientais . A localização de locais de resíduos 
perigosos não é aleatória - a exposição ao risco tende a ser maior para populações mais 
pobres ou minoritárias. Isso combinado com taxas mais altas de vulnerabilidade social - 
a incapacidade de se preparar, responder ou se recuperar de um desastre - aumenta os 
riscos para que esses moradores sofram impactos de saúde e socioeconômicos de longo 
prazo. 



Todas essas tendências - vulnerabilidade aumentada, exposição desigual, maior custo 
de desastres - todos ressaltam a necessidade de ver a regulamentação ambiental como 
um componente chave da redução do risco de desastres. 

FONTE:https://theconversation.com/coal-ash-spill-highlights-key-role-of-environmental-regulations-in-
disasters-103411 

 

Combate aos crescentes custos de inundação do Canadá: 
a infraestrutura natural é uma opção subutilizada 

Este relatório demonstra como quantificar os benefícios e custos da infraestrutura 
natural, como lagoas, áreas úmidas e áreas com vegetação, como um complemento 
forte ou uma alternativa viável às opções de infraestrutura cinza para a mitigação de 
inundações no Canadá. Como uma regra geral, em ordem de preferência, o meio mais 
eficaz em termos de custo para mitigar as perdas por inundação utilizando sistemas 
naturais é: (i) reter o que você tem; (ii) restaurar o que você perdeu; e (iii) construa o 
que você precisa. 

Este relatório apresenta ampla evidência para sugerir que os esforços dos governos para 
limitar o risco de inundação podem ser consistentes com - e reforçar - a sua 
responsabilidade fiduciária de administrar a boa governança. O risco de inundação está 
aumentando em todo o Canadá a partir de fontes fluviais, como rios e lagos; fontes 
pluviais, como chuvas intensas que inundam ambientes urbanos; e fontes costeiras, 
como tempestades agravadas pelo aumento do nível do mar. Como é provável que essa 
responsabilidade cresça em resposta às crescentes mudanças climáticas e aos eventos 
climáticos extremos associados, a infraestrutura natural merece consideração ao lado 
de soluções de infraestrutura cinza como meio de limitar o risco de inundação em todos 
os níveis de governo e em todas as jurisdições. 

Além dos métodos específicos necessários para avaliar e comparar a infraestrutura cinza 
em relação às opções de infraestrutura natural em relação à sua utilidade para mitigar 
o risco, é necessária uma estrutura que forneça orientação aos que consideram ou 
optam por uma solução de infraestrutura natural. A estrutura de implementação da 
infraestrutura natural que está sendo introduzida fornece tal estrutura, e é consistente 
com os compromissos de preservação da infraestrutura natural do Canadá sob o 
Acordo de Paris, a Estrutura Sendai das Nações Unidas para Redução do Risco de 
Desastres e a Estrutura Pan-Canadense de Limpa Crescimento e Mudança Climática. 

FONTE:http://assets.ibc.ca/Documents/Resources/IBC-Natural-Infrastructure-Report-2018.pdf 

 



 

70. a sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas 
Regional  Washington, DC, de 23-27 setembro 2018   

FONTE:https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=
56-directing-council-spanish-9965&alias=46170-cd56-8-s-pda-mna&Itemid=270&lang=es 

FONTE:https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/documentos-basicos-ops-2017.pdf 

 

Defesa Civil participa do Simpósio de Força de Ajuda 
Humanitária do Exército 
Evento organizado pelo Comando Militar do Leste tem o objetivo de contribuir com os 
órgãos de resposta em caso de tragédia 

Agentes da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias participaram nesta quarta-
feira (26.09) do segundo dia do Simpósio de Força de Ajuda Humanitária, organizado 
pelo Comando Militar do Leste no32° Batalhão de Infantaria Leve/Batalhão Dom Pedro 
II, na Vila Militar. O evento teve como objetivo aumentar e aperfeiçoar o apoio do 
Exército às ações de resposta e de atendimento da Defesa Civil em caso de desastres. 
As Forças Armadas trabalham no socorro, na assistência e na reabilitação das áreas 
atingidas pelas ocorrências. O trabalho em conjunto está estruturado nas Organizações 
Militares Diretamente Subordinadas (OMDS) da 4ª Brigada de Infantaria Leve. 

Na terça-feira, primeiro dia do simpósio, aconteceu uma série de palestras com 
representantes do32° Batalhão, Corpo de Bombeiros, SAMU, Defesa Civil do Estado do 
Rio de Janeiro, Defesa Civil de Minas Gerais e da Defesa Civil do Espírito Santo. Pelo 
município, esteve o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, coronel Paulo Renato 
Vaz, que falou sobre as ações de prevenção realizadas pela pasta. Ele também reforçou 
a importância da parceria com o Exército em caso de ocorrências. 

“O principal apoio das Forças Armadas acontece no momento de uma tragédia. É 
importante que as equipes estejam alinhadas no momento mais crítico. Além das 
palestras, também existe o treinamento em campo, com simulados de ocorrências e de 
salvamento, com a nossa brigada operacional. Já estamos em preparação para o período 
de fortes chuvas, que começa em novembro e vai até a primeira quinzena de abril”, disse 
Paulo Renato. 

No segundo dia, agentes e militares participaram de um treinamento simulado de 
resgate e de pronto atendimento a áreas atingidas por deslizamentos de terra. O 



Exército conta com viaturas e equipes de apoio importantes, que contribuem para o 
atendimento mais rápido e eficaz para a população. O secretário de Defesa Civil lembra 
que o município está investindo nas ações de prevenção aos desastres de origem 
natural, mas que é importante o treinamento para as equipes. 

“Desde o início da gestão do prefeito Bernardo Rossi, estamos trabalhando de forma 
antecipada, com foco na prevenção aos desastres de origem natural. Estamos 
trabalhando em várias frentes para a redução do risco de desastres, com a criação da 
política pública de Defesa Civil nas Escolas e com a parceria com as universidades da 
cidade, dentro do SOS Chuvas”, explicou o secretário de Defesa Civil. 

No ano passado, mais de 200 pessoas participaram do Exercício Conjunto de Apoio à 
Defesa Civil (Ecadec) realizado em Petrópolis em agosto. O treinamento contou com a 
participação de representantes da Aeronáutica, Marinha, do Exército, Ministério da 
Integração Nacional e de Defesa, da Secretaria Nacional de Defesa Civil, da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) por meio do Mestrado em Defesa Civil, da Secretaria Estadual 
e Municipal de Defesa Civil, da Reduc e da Cruz Vermelha. 

O exercício teve como base o desastre que atingiu a Região Serrana em janeiro de 2011. 
Os órgãos que participaram das atividades apresentaram as ações de respostas e o 
planejamento de recuperação dos pontos atingidos pelas ocorrências. O Ecadec é 
considerado o maior simulado de prevenção de desastres do país. 

“No ano passado realizamos diversas ações em parceria com outros órgãos de resposta. 
O Ecadec foi um grande exemplo, contribuindo bastante para o entrosamento das 
equipes de atendimento à população. É fundamental que a Defesa Civil trabalhe em 
conjunto com as Forças Armadas para que em um momento de catástrofe, a resposta 
seja mais rápida e eficaz”, completou Paulo Renato. 

FONTE:http://diariodepetropolis.com.br/integra/defesa-civil-participa-do-simposio-de-forca-de-
ajuda-humanitaria-do-exercito-156074 
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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 

                    


