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Campo Largo é o primeiro município paranaense a 
completar a autoavaliação da Resiliência 

Os integrantes do Comitê da Cidade Resiliente (CCR), de Campo Largo, município a 30 
km de Curitiba, responderam as 117 questões do Scorecard, indicador do Escritório das 
Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR), e encaminharam a 
planilha com os resultados para o Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre 
Desastres (CEPED/PR), que deve comunicar a ONU sobre o preenchimento do formulário 
e assim, formalizar a nova condição de resiliência da cidade. “O resultado 
do Scorecard aponta o que precisa ser melhorado, como isso pode ser feito, e quem vai 
participar do processo”, esclarece o diretor do CEPED/PR, major Eduardo Pinheiro. 
  
O Scorecard avalia a resiliência dos municípios para o atendimento aos objetivos do 
acordo global Marco de Sendai que visa a redução de riscos entre 2015 e 2030. Já foi 
aplicado em União da Vitória e em Curitiba, mas os comitês das duas cidades ainda não 
concluíram o preenchimento. “O diagnóstico servirá de parâmetro para o planejamento 
municipal em resiliência”, avalia o diretor do CEPED/PR. A versão resumida do 
Scorecard, que contém 47 perguntas, com quatro opções de respostas, vai ser aplicada 
num segundo momento, como forma de monitorar o andamento do processo. 
  
Campo Largo é o único município do Paraná indicado para se tornar modelo em 
resiliência a participar da campanha das Nações Unidas “Construindo Cidades 
Resilientes”, lançada em 2010. Segundo o major Pinheiro, uma série de fatores trouxe a 
campanha até o município. “Podemos ter Campo Largo como modelo de resiliência para 
o Brasil”. 
  
O prefeito Marcelo Puppi, valorizou a campanha desde que recebeu o convite para fazer 
a adesão. “Não podíamos perder essa oportunidade e assim, Campo Largo começou a 
fazer o dever de casa e iniciou a autoavaliação da cidade”. 
  
O comitê municipal foi criado por um decreto do prefeito Marcelo Puppi, em março 
deste ano, e é composto por representantes de várias secretarias e instituições públicas 
do município. “Sabemos que após essa primeira etapa do processo, teremos pela frente 



uma série de ações para ter uma cidade forte que evite tragédias, e que diante dos 
problemas, consiga sair de forma rápida”, afirma. 
  
O próximo passo será analisar o índice obtido com as respostas dadas pelos integrantes 
do grupo – cerca de 24% – e definir as ações que vão ser incluídas no Plano Estratégico 
de Resiliência, documento que vai nortear o município em busca da máxima resiliência 
a desastres, e o próximo passo do processo. “O CEPED já está organizando a oficina 
sobre Planejamento Municipal de Resiliência e Proteção e Defesa Civil”, conta o diretor 
do CEPED/PR. 
  
QUESTÕES DO SCORECARD - As questões do Indicador do UNISDR valem de 0 a 5 
pontos. Na pergunta sobre o potencial de deslocamento da população em situação de 
risco ou de desastre, por exemplo, a nota será zero se o município não tiver essa 
providência estruturada. Se a administração não promove o desenvolvimento urbano 
resiliente, a nota também será zero. Outra questão do questionário que é comum 
receber a nota mais baixa é se depois do desastre provocado pelo vento forte ou granizo, 
o município criou, por exemplo, uma lei que determina o uso de laje ou telhas de barro 
nas edificações das regiões mais atingidas, ou a situação de antes foi mantida? 
  
“Só recentemente é que gestores públicos de municípios brasileiros passaram a colocar 
a resiliência entre as prioridades da administração”, diz a geóloga e mestranda em 
desastres naturais, Fabiane Acordes, uma das pesquisadoras bolsistas do CEPED/PR que 
participou das oficinas para orientar o comitê sobre o preenchimento do Scorecard. 
  
Ao lado de cada questão, é possível inserir comentários com as justificativas para as 
respostas dadas. “A partir de agora, os integrantes do comitê irão avaliar cada um dos 
10 passos de maneira aprofundada, e deverão pensar nas ações que precisam ser 
executadas ao longo dos próximos anos, a fim de melhorar as notas obtidas nessa 
primeira versão da ferramenta”, explica a engenheira ambiental e mestranda em Gestão 
Urbana, Larissa Ferentz, outra pesquisadora bolsista do CEPED/PR. 
  
Para responder às perguntas do Scorecard e também para “definir e implantar as ações, 
é preciso que haja o envolvimento de toda a administração municipal. A interligação 
entre todos os setores é fundamental”, afirma Pinheiro. “Só assim, cada área identifica 
os pontos em que é preciso avançar”. E o prefeito acrescenta que vai trabalhar também 
“para que cada cidadão saiba exatamente qual é o seu papel na construção de uma 
cidade resiliente”. 
  
COMITÊ MUNICIPAL - A coordenação do comitê ficou a cargo da Secretaria Municipal 
de Ordem Pública por intermédio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 
Civil, e é 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. 
 
Por Sara Carvalho, Assessoria de Comunicação CEPED/PR 
FONTE:http://www.ceped.pr.gov.br/2018/05/185/Campo-Largo-e-o-primeiro-municipio-paranaense-
a-completar-a-autoavaliacao-da-Resiliencia.html 

 

 

À Margem do Perigo 
Esta Nota Estratégica trata de um fenômeno relativamente novo nas relações 
internacionais. Desde a década de 1990, há um número cada vez maior de especialistas 
civis que trabalham em contextos altamente instáveis, antes restritos apenas a militares. 
Embora vários países já tenham desenvolvido mecanismos para melhor preparar seus 
próprios nacionais, no Brasil, a imensa maioria dos profissionais não-militares que 
atuam em países em crise ou egressos de conflito tende a receber treinamentos ad hoc, 
se é que recebe algum tipo de preparo sobre questões de segurança. Para entender a 
situação dos civis brasileiros e a fim de identificar ferramentas e oportunidades para 
superar os principais desafios, a presente Nota Estratégica está dividida em cinco seções, 
além desta introdução e da conclusão. 

FONTE:https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2017/06/NE-27_A-margem-do-perigo-12-06.pdf 

 

 

América Latina e Caribe investem US$ 19 bilhões no 
combate às mudanças climáticas  

De 2013 a 2016, os recursos financeiros mobilizados na América Latina e Caribe para 

combater as mudanças climáticas chegaram a 19 bilhões de dólares. O investimento foi 

tema de painel na comissão econômica da ONU para a região, a CEPAL. Seminário sobre 

finanças verdes reuniu na quinta-feira (24), em Santiago, representantes de bancos, do 

mercado e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 

Nos países latino-americanos e caribenhos, a CEPAL vê um protagonismo crescente dos 

bancos multilaterais no financiamento de medidas para conter as transformações do 

clima. 



Em 2013, esses organismos concentravam 30% desses investimentos, enquanto os 

bancos nacionais de desenvolvimento se afirmavam como principais patrocinadores 

(60%). Em 2016, o cenário mudou, com 44% do total de recursos injetados nas iniciativas 

climáticas vindo de instituições multilaterais. Apenas 28% eram de bancos nacionais de 

desenvolvimento. 

A comissão das Nações Unidas associa a inversão principalmente à crise econômica do 

Brasil. 

Durante o encontro na capital do Chile, o diretor da Divisão de Desenvolvimento 

Sustentável e Assentamentos Humanos da CEPAL, Joseluis Samaniego, ressaltou que é 

importante medir o financiamento e quantificar seu impacto no enfrentamento ao 

aquecimento global. 

“Estamos convencidos de que é necessário alinhar os motores econômicos da região 

com um grande impulso ambiental, isto é, aproveitar as revoluções energética, de 

mobilidade, biológica e tecnológica do mundo atual para fazê-las convergir num maior 

desenvolvimento econômico, com inclusão e uma menor pegada no meio ambiente”, 

afirmou o especialista. 

Samaniego chamou atenção ainda para o surgimento dos bônus verdes no 

financiamento climático regional – eles representaram 22% dos recursos de 2016. Em 

2013, os ativos ainda não haviam sido emitidos. “Isso mostra a importante participação 

do setor privado, que foi entrando paulatinamente neste negócio.” 

O presidente da Fundação Dinheiro e Consciência e líder mundial da Banca Ética, Joan 

Melé, ressaltou a necessidade de uma mudança radical no sistema econômico 

financeiro. Para o dirigente, o ser humano deve estar no centro da economia, não o 

dinheiro, o crescimento ou as utilidades econômicas. 

“Uma entidade financeira é a melhor empreitada para tentar mudar o mundo. Gerimos 

o dinheiro, mas o dinheiro não é nosso, o dinheiro dá poder e esse (poder) pode ser 

gerido de maneira positiva para mudar o mundo”, disse. 

O encontro em Santiago foi promovido pela CEPAL, a Iniciativa Financeira da ONU Meio 
Ambiente, a Banca Ética/Doble Impacto, ALAS 20 e GovernArt. 



FONTE:https://www.cepal.org/es/noticias/representantes-mundo-financiero-expertos-
internacionales-analizan-avance-finanzas 

 

 
Usando ensino emparelhado para a educação terremoto 
nas escolas  
 
A educação em desastres desempenha um papel fundamental na redução da 
vulnerabilidade e no aumento da segurança e resiliência da comunidade aos riscos de 
desastres. Os geocientistas podem informar estratégias de mitigação e resiliência à 
medida que coletam e analisam dados relevantes para os riscos de desastres. No 
entanto, muitas das abordagens usadas para envolver o público envolvem 
comunicação assimétrica e unidirecional, ou seja, as informações são entregues, mas 
não são trocadas (por exemplo, conversando com a mídia, escrevendo livros, 
produzindo vídeos informativos e dando palestras). Em ambientes escolares, os 
geocientistas geralmente se envolvem em comunicação unidirecional seguindo o 
formato tradicional de palestras para se comunicar com os alunos, dando poucas 
oportunidades de interação e feedback. Embora essa abordagem possa ser eficaz na 
comunicação de algumas informações factuais, ela ignora o importante papel dos 
alunos e professores na redução, resposta e recuperação do risco de desastres. 
 
Para resolver esse problema, a EGU criou 10 vídeos de aprendizado que envolvem 
geocientistas, alunos e professores em ciência de terremotos, riscos e segurança. A 
técnica de ensino emparelhada incentiva o professor a colaborar com o professor de 
vídeo (um geocientista) para ajudar os alunos a compreender os processos físicos 
relacionados a terremotos (por exemplo, movimentos e falhas de placas) e os passos 
de autoproteção que podem tomar para mitigar os riscos (por exemplo, preparar um 
plano de resposta a emergências). Cada vídeo é projetado para ser visualizado em 
pequenos segmentos. Em cada segmento, o geocientista faz perguntas que serão 
exploradas através de atividades práticas sob a orientação do professor em sala de 
aula entre os segmentos. 
 
Os primeiros seis vídeos apresentam aos alunos conceitos científicos fundamentais por 
trás dos terremotos (por exemplo, o interior da Terra, placas tectônicas, propriedades 
dos materiais da Terra, falha, teoria do rebote elástico e energia sísmica). Esses 
conceitos são ensinados por meio de aprendizado prático onde os alunos usam 
brinquedos (por exemplo, massa boba, furtiva) e constroem modelos simples para 
visualizar o que acontece dentro da Terra e ao longo de um sistema de falhas quando 
ocorrem terremotos. Os quatro vídeos restantes se concentram em conceitos 
relacionados aos riscos de terremotos (por exemplo, deslizamentos de terra, 
liquefação, riscos estruturais e não-estruturais) e medidas de segurança (por exemplo, 



exercícios e planejamento). Nesses vídeos, os alunos exploram os efeitos de diferentes 
perigos construindo e testando modelos de escorregamentos, liquefação e estruturais 
em uma mesa de shake. 
 
Todos os vídeos e materiais de apoio estão disponíveis gratuitamente no canal do 
YouTube da European Geoscience Union e como DVDs mediante solicitação. 
 
FONTE:https://presentations.copernicus.org/EGU2018-7858_presentation.pdf 

 
 

Novo estudo mostra papel dos correios para o 
desenvolvimento econômico sustentável 
União Postal universal fala de lacunas entre países industrializados e em 
desenvolvimento, mas aponta que Brasil está liderando o caminho na América Latina, 
apesar da queda na confiança dos Correios. 

Uma pesquisa lançada pela União Postal Universal, UPU, mostra que os Correios são 
essenciais para o desenvolvimento econômico sustentável de um país.  

Apesar da “queda na confiança” com os Correios, o Brasil está na liderança entre as 
nações da América Latina e Caribe, ficando na 44ª posição global. Segundo a UPU, esse 
resultado está ligado a uma melhor conexão dos serviços postais.  

Atualmente, o Brasil trabalha com 191 países de destinos tendo a sexta maior rede 
postal do mundo. Outro fator positivo tem sido a forte demanda pelo portfólio 
diversificado de serviços oferecidos pelos Correios.  

Rapidez  

A UPU nota também uma lacuna entre países industrializados e em desenvolvimento, 
mas o desempenho de nações como Brasil, Cingapura, Tunísia e Nigéria mostra que essa 
brecha pode ser preenchida.  

O ranking da União Postal Universal coloca a Suíça em primeiro lugar devido à 
performance e à diversidade de seus serviços postais. Na sequência vem a Holanda, que 
ficou em segundo lugar pela rapidez do serviço e boas conexões com parceiros 
internacionais.  

Sustentabilidade  

O relatório também mostra o papel dos Correios para o desenvolvimento sustentável, 
em especial com as metas ligadas à inovação e crescimento econômico.  

Segundo a UPU, 2 bilhões de pessoas não têm contas em banco no mundo todo e os 
Correios podem contribuir para a inclusão oferecendo serviços financeiros. Em vários 
países, remessas de dinheiro são feitas nas agências postais.  



Outro papel importante é a parceira com o comércio eletrônico. A UPU calcula que 47% 
da população mundial tenha acesso à internet. Isso prova que a infraestrutura dos 
correios precisa ser forte para sustentar as entregas das compras feitas online. 

Apresentação: Leda Letra. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/05/1624601?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=dbacef6198-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_26_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-dbacef6198-105027597 

 
Manual de referência de gestão de desastres da Tailândia 
2018 
Este Manual de Referência de Gerenciamento de Desastres da Tailândia oferece aos 
leitores uma compreensão operacional da capacidade e vulnerabilidade de gestão de 
desastres do país, com informações detalhadas sobre demografia, riscos, estrutura do 
governo, assistência regional e internacional, infraestrutura, leis e diretrizes, riscos e 
vulnerabilidades e outras áreas vitais para uma base abrangente de conhecimento em 
gerenciamento,de.desastres. 
 
A Série de Manual de Referência de Gerenciamento de Desastres tem como objetivo 
fornecer aos tomadores de decisão, planejadores, profissionais de resposta e 
gerenciamento de desastres uma visão geral da estrutura, políticas, leis e planos de 
gerenciamento de desastres para cada país coberto na série. Ameaças naturais e 
antrópicas com maior probabilidade de afetar o país são discutidas. Os manuais também 
fornecem informações básicas sobre o país, incluindo dados culturais, demográficos, 
geográficos,de.infraestrutura.e.outros.dados.relevantes. 
 
Condições como pobreza, água e saneamento, grupos vulneráveis e outras questões 
humanitárias estão incluídas. Uma visão geral básica da situação de saúde no país e 
vigilância de doenças também é coberta. Os manuais incluem informações sobre as 
principais entidades nacionais envolvidas na gestão de desastres, na resposta e 
preparação para desastres e no papel das forças militares no alívio de desastres. 
Também são fornecidas informações sobre agências das Nações Unidas, organizações 
não-governamentais (ONGs) internacionais, grandes ONGs locais e principais agências e 
programas dos EUA no país. 

FONTE:https://www.cfe-dmha.org/LinkClick.aspx?fileticket=5IwmnxnO_ko%3d&portalid=0 

 

Centro de Excelência contra a Fome e pesquisadores da 
USP consideram intensificar cooperação  



O Centro de Excelência contra a Fome, fruto de parceria entre o governo federal e o 

Programa Mundial de Alimentos (PMA), recebeu na semana passada (23) pesquisadores 

da Universidade de São Paulo (USP) como parte de sua estratégia para fortalecer a área 

de pesquisa e gestão de conhecimento. 

Além de contribuir para a pesquisa na universidade, o Centro de Excelência discutiu o 

desenvolvimento de iniciativas conjuntas e de cooperação para o desenvolvimento. 

O professor Osmany Porto, coordenador do Laboratório de Políticas Públicas 

Internacionais da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, e a 

estudante e pesquisadora Luana Dratovsky visitaram o Centro de Excelência na semana 

passada (23) para coletar dados para pesquisa científica em andamento. Eles também 

realizaram uma série de entrevistas com equipes do programa e diretores do Centro 

sobre iniciativas de alimentação escolar na África e no Timor-Leste. 

Durante a visita, o coordenador do laboratório e a equipe do Centro de Excelência 

discutiram o desenvolvimento de iniciativas conjuntas de pesquisa e a organização de 

eventos ligando a academia à prática internacional em questões de desenvolvimento, 

além de temas como transferência e disseminação de políticas públicas e Cooperação 

Sul-Sul. 

A reunião ocorreu após a participação do Centro de Excelência na II Conferência 

Internacional sobre Políticas Públicas e Cooperação Internacional em São Paulo, onde 

dois artigos sobre o trabalho do Centro e sobre a Cooperação Sul-Sul foram 

apresentados. O Centro também participou do Primeiro Workshop sobre Políticas 

Públicas e Cooperação Internacional — Diálogos entre Acadêmicos e Profissionais, 

realizado no fim de maio (21) em Brasília. O workshop foi organizado pelo laboratório e 

a Escola Nacional de Administração Pública. 

Diretores do Centro de Excelência, Daniel Balaban e Peter Rodrigues gravaram 
mensagens em vídeo para os pesquisadores sobre o trabalho do PMA e do Centro de 
Excelência, sobre cooperação internacional, sobre como é trabalhar em uma 
organização humanitária internacional e sobre a importância da academia para a 
melhora das práticas de cooperação. 

FONTE:http://centrodeexcelencia.org.br/en/centro-de-excelencia-e-unifesp-discutem-iniciativas-
conjuntas/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

           

 

 

 


