Informações e modalidades de participação para os municípios brasileiros
Anexo 2 – Formulário de Inscrição
Nominação de Cidade e Governo Locais para participar da Campanha
Por favor, envie o formulário de indicação e a Carta do prefeito com a cópia para o e-mail isdr-campaign@un.org e
cidadesresilientes@gmail.com (Por favor, indique o ano e os números)
Cidade:
Nova Friburgo
Localização:
Município localizado na Região Serrana do Rio de Janeiro, com altitude de 846 metros, a 136 km da capital (Rio de Janeiro).
Tamanho:
Área total de 938,5 km².
População:
182.082 habitantes (Censo IBGE 2010)
PIB:
Agropecuária: 46.029; Indústria: 396.117; Serviços: 1.992.364 (Censo IBGE 2010)
Ameaças (tipos):
De acordo com o mapa de ameaças que está sendo construído nos estados sob a coordenação da Secretaria Nacional de Defesa Civil,
as principais ameaças naturais a que Nova Friburgo está sujeita são: 1) Escorregamentos ou deslizamentos; 2) Enchentes ou
inundações; 3) Enxurradas ou inundações bruscas; 4) Incêndios florestais; 5) Alagamentos.
Nome do Prefeito/Governador/ Líder Comunitário:
Sérgio Xavier de Souza (Prefeito NF)/ Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho (Governador RJ)/ Janaina Gralato Batista (Ong Diálogo)
Qual Secretaria da Prefeitura será o ponto focal na Campanha?
Secretaria Municipal de Defesa Civil
Detalhes do contato:
Nome
João Paulo Mori
Cargo
Secretário Municipal de Defesa Civil
Endereço
Avenida Alberto Braune, nº 223, Centro, Nova Friburgo/RJ, CEP: 28.613-001
E-mail
sec.comdecnf@gmail.com
Telefone
(22) 2525-9192; 2525-9157
Fax
(22) 2525-9192
Qual instituição local se comprometerá com a Campanha? (além do governo municipal)
As ONGs DIÁLOGO - Por Novas Relações Sociais e CARE Brasil Internacional são as entidades que se comprometem com a Campanha
em Nova Friburgo. A iniciativa de inscrição partiu delas, inclusive, durante o desenvolvimento do PESC – Plano de Emergência da
Sociedade Civil, envolvendo 45 comunidades locais, de dezembro de 2011 a maio de 2012 (mais detalhes no anexo 3). Assumem o
compromisso de articulação entre a soc. Civil e o poder público visando a execução dos “10 passos essenciais” para a Resiliência,

Ponto1 - Organização de redução de riscos e coordenação prontas
A - Estado (1, 2 ou 3):
2
B - Progresso e alcances
Há diversas iniciativas na cidade em andamento com foco em RRD. Dentre eles, destacam-se:
* a implementação do Sistema de Alerta-alarme pela Defesa Civil, tendo realizado 81 encontros de orientação e treinamento com
comunidades, contando com a instalação de 35 Sirenes e a implantação de 97 Pontos de Apoio em 35 bairros da cidade;
* a realização de simulados mensais nos bairros de forma simultânea (todo dia 10, às 10h), desde maio de 2012, para checar o
funcionamento das sirenes;
* a distribuição de 72 aparelhos de celular para lideranças comunitárias pela Def. Civil, facilitando a comunicação em situações de
emergência (ligações diretas para a rede cadastrada);
* a parceria com a Associação de Radioamadores, promovendo a capacitação e habilitação de novos agentes na cidade, de forma
integrada com a Defesa Civil (a qual conta com 1 rádio de comunicação na central e mais 2 em viaturas próprias);
* a implantação de sistema de alerta via celular da Def. Civil municipal, podendo emitir mensagens personalizadas e focadas em
determinados bairros e regiões, já contando com a adesão de 3 operadoras (Vivo, Tim e Oi);
* a realização de 70 palestras da Defesa Civil, bem como orientação e treinamento pelo 6º Grupamento de Bombeiros Militar na
cidade, capacitando ainda diretores e professores da rede pública de ensino municipal e estadual;
* a produção de um vídeo com orientações práticas e básicas para lidar com situações de emergência, disponível no site do 6º GBM
de Nova Friburgo (www.6gbm.cbmerj.rj.gov.br), bem como uma área chamada “treinamento on line”, contendo: técnicas de
flutuabilidade, travessia de áreas alagadas, sistema de alerta e alarme, resgate de emergência, primeiros socorros, prevenção de
queimadas, evacuação de escolas, desmoronamentos e pluviômetro caseiro;
* a distribuição de 70 mochilas para chefes de equipe da Defesa Civil, motoristas e líderes comunitários, contendo lanterna, apito e
capa de chuva;
* a criação do Comitê de Gestão Estratégica (iniciativa do CODENF – Conselho de Desenvolvimento de NF), para criação de medidas
preventivas como: * a elaboração de Emergência da cidade (PAI – Plano de Ação Integrado à Defesa Civil) para o Enfrentamento de
Desastres, que contam com a participação das concessionárias, empresas, secretarias e outras instituições-chave, cuja atuação
conjunta será indispensável em caso de nova calamidade;
* a implantação e consolidação do PESC – Plano de Emergência da Sociedade Civil, coordenado pelas Ongs Diálogo e Care Brasil em
parceria com a Defesa Civil, prevendo a formação e capacitação de coordenações comunitárias e construção de 16 planos de
contingência na cidade, envolvendo 45 bairros e mais de 700 pessoas (mais detalhes no anexo 3);
* a formação do primeiro NUDEC (Núcleo de Defesa Civil Comunitário) no bairro de Duas Pedras, em parceria com a Care Brasil, já
havendo o planejamento de outros 5 em comunidades já mobilizadas pelo projeto PESC.
Planos
A principal meta e necessidade de trabalho no que diz respeito a ações de RRD organizadas e coordenadas é a articulação. Embora
haja diversas frentes em andamento, conforme relacionadas neste item, e outras tantas já programadas, lidamos com o desafio de
integração das mesmas, o que vem ocasionando ações sobrepostas, desperdício de recursos e ineficiência em relação às demandas
reais das comunidades afetadas. A ação de monitoramento e acompanhamento dos “10 passos” desta Campanha é considerada uma
grande oportunidade para exercitarmos essa articulação entre poder público e sociedade civil. Além disso, prevemos a criação e
fortalecimento de algumas REDES estratégicas na cidade, como Rede Comunitária (envolvendo os bairros e agentes participantes do
trabalho de construção dos planos de contingência da Soc. Civil), Rede de Conselhos Municipais, Rede de Imprensa e Rede
Governamental. O trabalho conjunto, cooperativo é a principal meta. Planejamos também a criação de comitês mistos e territoriais
de reconstrução, com o objetivo de planejamento coletivo das ações e investimentos públicos nessa área.
Ponto2 - Orçamentos
Estado (1, 2 ou 3):
1
Progresso e alcances – quanto custa? Verbas conquistadas
Nova Friburgo conta com um orçamento municipal ainda aquém das expectativas e necessidades para o trabalho de enfrentamento

Ponto 3 - Avaliação de riscos preparada
Estado (1, 2 ou 3):
1
Progresso e alcances
DEFESA CIVIL - Produção de CD com o registro de 255 áreas de risco, contendo também outras atualizações (já disponível no site da
Prefeitura e Def. Civil); Plano de avaliação de risco em 2007 – realizado em 10 comunidades; Plano de risco 2012 – Este plano está
sendo realizado atualmente em 27 comunidades, com previsão de duração de 06 meses.
BOMBEIROS – O 6º Grupamento de Bombeiro Militar de Nova Friburgo recebeu, entre 2011 e 2012, algumas viaturas novas, dentre
elas uma ambulância UTI e uma viatura multiuso que, além de combater incêndios, realiza salvamentos e funciona também como
ambulância básica. Soma-se ainda uma viatura especializada em combate a incêndio florestal e outra com escada mecânica para
lugares elevados. Houve treinamentos internos para adequar a Unidade na Coordenação de grandes eventos.
GOVERNO FEDERAL - acaba de lançar também o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais (2012-2014),
num montante de R$ 18,8 bilhões, incluindo ações de resposta (socorro, assistência e reconstrução), de prevenção (obras
estruturantes), de mapeamento (das áreas de risco) e de monitoramento e alerta (estruturação de rede nacional), beneficiando
também o estado do Rio de Janeiro e, em alguns casos, o município de Nova Friburgo (mais detalhes no anexo 4).
Planos
Embora o sistema de avaliação de risco esteja em andamento, faz-se necessária a socialização dessas informações, de forma acessível
à população, que ainda sente-se insegura e, muitas vezes, desorientada em relação às áreas consideradas “seguras”, dada a
abrangência do último evento climático de 2011. A construção de uma central de informações sobre este tema, incluindo também os
principais serviços e ações de interesse público voltados à proteção civil é a principal estratégia programada pela Defesa Civil, em
parceria com as ONGs comprometidas nesta Campanha.
Ponto 4 - Investimento em infraestrutura para reduzir riscos
Estado (1, 2 ou 3):
1
Progresso e alcances
Os investimentos em infraestrutura restringem-se aos relacionados no Ponto 2. Conforme já colocado anteriormente, há um
descontentamento grave por parte das comunidades atingidas em relação à aplicação dessas verbas públicas. As obras relacionadas
não suprem as principais demandas existentes. Muitos bairros da periferia e zona rural encontram-se ainda desassistidos e sequer
entraram no planejamento de ações do governo estadual. Um Plano Habitacional é tema urgente e fundamental na cidade, visto que
milhares de pessoas ficaram desalojadas com o desastre de 2011 e permanecem ainda sem possibilidades reais de moradia em áreas
seguras, sobrecarregando a rede de abrigamento primário (familiares e amigos). No que diz respeito às ações de adaptação às
mudanças climáticas, há diversos grupos organizados e movimentos sociais cada vez mais preocupados com o tema, realizando
eventos e manifestações voltadas ao tema. A EPGea/NF - Escola de Políticas Públicas e Gestão Ambiental -, iniciativa da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, obriga-se a produzir conhecimentos e saberes que aumentem a resiliência sócio ambiental, atuando
nas questões de monitoramento de dados ambientais, realização de pesquisas climáticas, modernização e profissionalização da GESTÃO
AMBIENTAL do município através da capacitação, treinamento aperfeiçoamento dos servidores públicos e da governança nas áreas de governo e
da sociedade organizada. Além disso, vem estabelecendo diversas parcerias para a difusão do uso de práticas que garantam a conservação e
preservação da biodiversidade local, a reciclagem das matérias-primas e a redução do impacto ambiental das atividades humanas sobre os
recursos naturais. Destaca-se aqui também o plano para monitoramento ambiental em tempo real das informações meteorológicas e
climato-ambientais.

Planos
Além da necessidade de articulação das ações, que surge como ponto de partida para todas as ações da Campanha, planeja-se aqui a realização
de fóruns e seminários visando a discussão e socialização de informações e planejamentos ligados à redução de riscos, bem como o
fortalecimento das ações governamentais, como no caso da EPGea. A revisão e regulamentação do Plano Diretor Participativo é também
prioritária, uma vez que envolve o funcionamento do Sistema de Informações Municipais para a Gestão Urbana e Territorial e do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Territorial (CONDUT, indispensável para o planejamento habitacional), juntamente com o Núcleo de
Regularização de Loteamentos e o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. A revisão da Lei de Uso do Solo, a Lei de Parcelamento do
Solo Urbano e a revisão do Código de Obras também são essenciais.

que depende de adesões pontuais e voluntárias. A meta, neste caso, é o investimento em divulgação e conscientização para que todo
o plano possa ser executado de forma articulada e eficiente no município.
Ponto 6 - Edifícios cumprem com a regulamentação de riscos e uso de terras aplicada
Estado (1, 2 ou 3):
1
Progresso e alcances
PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE NOVA FRIBURGO: A política de desenvolvimento e gestão urbana e territorial do Município de
Nova Friburgo, observado o dispositivo no capítulo da Política Urbana da constituição Federal, no Estatuto da Cidade e na Lei
Orgânica Municipal será implementada de acordo com o conteúdo desta Lei Complementar nº 24, denominada Plano Diretor
Participativo de Nova Friburgo. Este plano integra o processo de planejamento municipal e deverá ter suas diretrizes e prioridades
incorporadas ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias e ao Orçamento Anual, de forma a garantir a execução dos programas,
projetos e ações da administração municipal nele contidos. Abrange todo o território municipal, incluindo áreas urbanas e rurais com
especial atenção à identificação e ao tratamento das singularidades das bacias hidrográficas dos rios Bengalas, Macaé Grande,
instituídas, nesta lei, como Unidades Territoriais de Planejamento (UTP). Para ser executado, é preciso ainda ser regulamentado. Até
o momento, portanto, o município sofre com o crescimento desordenado e ocupações frequentes de áreas de risco, o que
certamente fez agravar os danos e perdas (materiais e humanas) na tragédia de 2011, embora haja órgãos fiscalizadores das
construções, como é o caso do INEA – Instituto Estadual do Ambiente. A questão habitacional é crítica e prioritária na cidade,
envolvendo uma complexidade de ações e atores.
Planos
O pontapé inicial para a regulamentação das construções, planejamento do uso e ocupação do solo e identificação de áreas seguras
é, seguramente, a revisão (atualização após o desastre) e implementação das ações previstas no Plano Diretor Participativo. Uma das
estratégias é a realização de Seminários abertos sobre o tema, envolvendo os diversos agentes sociais e gestores implicados, além da
atuação efetiva do Comitê de Acompanhamento da Campanha, que pretende ser cada vez mais expressivo e articulado na cidade.
Ponto7 - Programas de educação e capacitação prontos
Estado (1, 2 ou 3):
3
Progresso e alcances
NUDECS – o Núcleo de Defesa civil – NUDEC – é formado por um grupo comunitário organizado com a proposta de desenvolver um
trabalho permanente de orientação das comunidades em áreas de maior vulnerabilidade nos municípios. As atividades realizadas
são: avaliação de risco e desastres e preparação de mapas temáticos relacionados com ameaças, as vulnerabilidades dos cenários e
áreas de risco; promoção de medidas preventivas estruturais e não estruturais; elaboração do plano de contingência e de operações
e treinamento de voluntários e de equipes técnicas, que deem resposta aos desastres, além de exercícios simulados para
aperfeiçoamento; articulação com os organismos de monitoria, alerta e alarme, para otimizar a previsão de desastres; Organização
de planos de chamadas que otimizem o estado de alerta na iminência de eventos adversos. Em Nova Friburgo, a ONG Care Brasil,
juntamente com a Secretaria de Defesa Civil, capacitou um grupo de moradores voluntários e implantou o 1º NUDEC no bairro de
Duas Pedras. A Defesa civil prevê a implantação de outros cinco NUDECS na cidade.
PASE - Plano de Segurança Escolar: Este plano foi elaborado e desenvolvido em parceria com a secretaria de Educação, tendo em sua
composição e gestão: representantes da Defesa Civil, diretores das escolas envolvidas (colégio Estadual Etelvina Schottz e Colégio
Estadual Rui Barbosa), professores e grupos de alunos representantes. Tem como objetivo principal fortalecer comunidades e
autoridades locais através de informações, tecnologia e ferramentas que os auxilie a prevenir e mitigar desastres naturais,
contribuindo com o aumento da capacidade de resiliência dos contextos urbanos em que estes grupos estão inseridos. Alunos e
professores foram treinados e receberam kits de redução de risco e um manual de formação que foi desenvolvido a partir dos
treinamentos. Este material será o guia para todas as escolas que desejarem ter seus planos de segurança.
PAI – Plano de Apoio Integrado à Defesa Civil: Criado pelo Comitê de Gestão Estratégica (iniciativa do CODENF), visa estruturar a
coordenação de resposta a qualquer situação de emergência no Município de Nova Friburgo e tem como referencia a Política
Nacional de Defesa Civil. Este Plano estabelece as ações que serão executadas pelos diversos órgãos federais, estaduais e municipais,
concessionárias e Autarquias de serviços públicos e empresas privadas situadas em Nova Friburgo que estão envolvidas na prevenção

alguns projetos e entidades que vêm coordenando trabalhos relevantes nessa área, conforme os destaques que seguem:
CARE BRASIL – A CARE Brasil faz parte da rede da CARE Internacional, que tem sede em Genebra (Suíça) e está entre as cinco maiores ONGs do
mundo. É uma ONG brasileira que iniciou suas operações em 2001 com a missão de combater a pobreza enfrentando suas causas estruturais em
regiões rurais e urbanas de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Trabalha na promoção do desenvolvimento local e sustentável das
comunidades e territórios onde atua por meio de ações de inclusão social, fortalecimento da economia local, preservação do meio ambiente,
inovação na gestão pública e mobilização social. Em Nova Friburgo e na Região Serrana está presente desde o desastre de 2011, atuando nas
áreas de resposta e de prevenção (RRD), estabelecendo parcerias locais (como o caso da Diálogo na promoção do PESC) e coordenando ações
importantes como: formação e acompanhamento de NUDECs (2 em Teresópolis e 1 em Nova Friburgo), capacitação para jornalistas (imprensa
local) na cobertura de eventos ligados a desastres (estimulando a inclusão de pautas em redução de risco), coordenação do PESC em 45 bairros
da cidade, capacitação de funcionários públicos em RRD, formação de núcleos comunitários de resposta às emergências, incentivo e participação
em eventos mundiais ligados às mudanças climáticas (1 ano do desastre, em 12/01/12, “Ligando os Pontos” – Dia mundial de Impactos
Climáticos, Cúpula dos Povos, Laboratório Cidades Resilientes, dentre outros), além de ter sido a entidade responsável pela apresentação da
Campanha “Construindo Cidades Resilientes” no município, coordenando – juntamente com a Diálogo – todo o processo de mobilização,
formação do comitê e inscrição.

DIÁLOGO – Vem atuando desde o desastre ambiental de 2011 no sentido de dar visibilidade às ações de interesse público, de
fortalecer os projetos, ações e organizações, de desenvolvimento pessoal e, sobretudo, trabalhando com o desafio da Articulação.
Participa e ajuda a fortalecer diversos fóruns, grupos e focos de redes locais voltadas à prevenção, à relação sustentável com o
planeta (GAM – Grupo Articulação dos Movimentos, Cidades em Transição, Agenda 21, Conselho Municipal de Meio Ambiente,
Grupo Orgânicos da Serra, dentre outros), participando de eventos e manifestações locais. Coordena, desde dezembro de 2011, o
projeto PESC – Plano de Emergência da Sociedade Civil, envolvendo a mobilização comunitária em 45 bairros atingidos, de forma
articulada com diversos órgãos públicos e, ainda, inseridos no Plano de Emergência da cidade, coordenado pela Secretaria de Defesa
Civil (anexo 3).
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – COMMAM – Com 10 anos de existência o COMMAM foi responsável pela criação da
1ª Agenda 21 de Nova Friburgo e mantém com uma atuação destacada na discussão e proposição de políticas ambientais para o
município. Construiu o Código Ambiental, como previsto no Plano Diretor de 2007, entregue ao executivo e legislativo. Promove a
entrega de do Diploma de Mérito Ambiental àqueles que mais realizam pelo meio-ambiente do município. Propôs a implantação e
regulamentação do Fundo Municipal do meio Ambiente do qual é cogestor. Garantiu recurso para a Agenda 21 destinando 2% do
ICMS Verde depositado no Fundo para ajudar no seu subsidio. Atualmente está propondo nova legislação em relação às antenas ERB
de celulares visando a adequação das emissões de radiação não ionizantes aos padrões europeus. A Câmara Técnica de Saneamento
Básico do COMMAM participa da Comissão de Coordenação, decretada pelo executivo, do Plano Municipal de Saneamento Básico –
www.plamsab.com.br .
COMITÊ DE BACIA DO RIO DOIS RIOS – O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios é parte da grande Bacia do Rio Paraíba do
Sul. Como parlamento das águas da bacia hidrográfica tem se orientado para a construção do saneamento básico da bacia. A primeira
ETE construída em Nova Friburgo, em Campo do Coelho, teve 50% de seu custo bancado por recursos da bacia. Neste momento são
cinco ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto) que estão sendo construídas na bacia com recursos indicados e planejados pelo
Comitê de Bacia. È importante ressaltar que a resiliência se constrói regionalmente. E as águas são o motivo dos Comitês de bacia e é
a preocupação nos momentos de chuva intensa. Por isso esta sendo incentivada a construção dos Planos Regionais de Saneamento
Básicos e dos Resíduos Sólidos, e o Comitê está a frente deste processo. http://www.cbhriodoisrios.org.br/
APAS – Aguardando a construção dos Comitês Gestores e respectivos Planos de Manejo.
AGENDA 21 - Em 2003 teve início o processo de construção da Agenda 21 de Nova Friburgo, por meio da criação da Câmara Técnica
do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Commam). A ONG Iser foi convidada para coordenar e articular o processo em parceria
com a prefeitura, concorrendo ao edital do FNMA - Fundo Nacional de Meio Ambiente do Ministério do Meio Ambiente. O convênio
foi assinado e os trabalhos iniciados em dezembro de 2005. O recorte territorial escolhido foi o das bacias hidrográficas dos rios
Macaé, Bengalas e Rio Grande. Nos três anos de execução, diversas atividades proporcionaram a ampla participação e capacitação da
sociedade, contribuindo para a formação de lideranças locais e a produção de três Planos de Ação das Bacias Hidrográficas. Na
mesma época, o projeto de lei e o regimento interno para formalização do Fórum da Agenda 21 foram apresentados ao então
vereador Marcelo Verly, que instalou uma comissão na Câmara de Vereadores, para estudo e adequação. Em 23 de maio de 2007, a
Caravana Comperj da Petrobras visitou Nova Friburgo para divulgar o empreendimento e as ações de relacionamento propostas para
a região, convidando lideranças a participar do processo de construção da Agenda 21 Local. Em 25 de setembro daquele ano, em
reunião em Itaboraí, com a presença de cerca de 2.700 pessoas dos 14 municípios do entorno do Complexo Petroquímico do Rio de

trabalhar na elaboração das Agendas. Após a revisão dos resultados alcançados, foram realizadas três oficinas com o Fórum de Nova
Friburgo para fazer as modificações consideradas necessárias e prover um acompanhamento mais constante a fim de mobilizar o
grupo e facilitar a solução de alguns conflitos. Em 19 de março, 1º de outubro e 3 de dezembro de 2010 e 18 de abril de 2011 foram
realizadas reuniões com todos os coordenadores para promover a troca de experiências e fomentar ações regionais estratégicas.
Devido às sérias consequências da tragédia ocorrida em janeiro, foram realizadas duas reuniões, nos dias 3 e 4 de maio de 2011, para
retomar a mobilização do Fórum da Agenda 21 e atualizar os diagnósticos e o Plano Local de Desenvolvimento Sustentável da Agenda
de Nova Friburgo.
EPGEA – www.epgea.com.br A Escola de Políticas Públicas e Gestão Ambiental – EPGEA/NF, enquanto uma iniciativa da Secretaria do
Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo é a primeira escola de governo em gestão ambiental fundada por uma
Prefeitura brasileira. É uma reação aos acontecimentos de 12/01/011. Tem a obrigação de produzir conhecimentos e saberes que
aumentem a resiliência sócio ambiental. Tem como missão atuar nas questões de monitoramento de dados ambientais, realizar
pesquisas climáticas e promover a modernização e a profissionalização da GESTÃO AMBIENTAL do município através da capacitação,
treinamento aperfeiçoamento dos servidores públicos e da governança nas áreas de governo e da sociedade organizada. Desenvolver
políticas e programas de capacitação ampla, abrangendo organizações da sociedade civil e cidadãos em todos os níveis. A EPGEA
pensa o meio ambiente como disciplina transversal à todas as práticas e objetivos de ensinamento e pesquisa em políticas públicas. A
EPGEA insere-se no âmbito da AGENDA 21 Nova Friburgo com o objetivo de implementar um banco de conhecimento que possibilite
a construção da aprendizagem para o desenvolvimento sustentável da cidade, do país e do planeta. Tanto quanto ofertar a
capacitação ambiental de A a Z e para todas as áreas de governo, é importante pensar e difundir o uso de práticas que garantam a
conservação e preservação da biodiversidade local, a reciclagem das matérias-primas e a redução do impacto ambiental das
atividades humanas sobre os recursos naturais. Neste momento a EPGea está construindo parceria com a COPPE e o INPE com
objetivo de instalar o recém lançado programa TERRA MA do Inpe, especial para monitoramento ambiental em tempo real, das
informações meteorológica e climato-ambientais.
Planos
O principal plano voltado às ações de prevenção e redução de risco na cidade envolvem a atuação do comitê de acompanhamento
dos “10 passos essenciais” desta campanha, pois este contempla diversas frentes desta área, por parte da sociedade civil organizada
e do poder público, conforme listados acima.
Ponto 9 - Alerta prévio instalado
Estado (1, 2 ou 3):
3
Progresso e alcances
DEFESA CIVIL: O Sistema de Alerta-alarme foi implementado em 2011 na cidade pela Defesa Civil municipal. Foram realizados 81
encontros de orientação e treinamento com comunidades, contando com a instalação de 35 Sirenes e a implantação de 97 Pontos de
Apoio em 35 bairros da cidade. Além disso, desde maio de 2012, são realizados Simulados mensais nos bairros de forma simultânea
(todo dia 10, às 10h), para checar o funcionamento das sirenes e, mais recentemente, Simulados noturnos nos bairros, envolvendo a
comunidade em área de risco. Como ações complementares, foram distribuídos também pela Def. Civil 72 aparelhos de celular para
lideranças comunitárias, facilitando a comunicação em situações de emergência (ligações diretas para a rede cadastrada) e foi
implantado o Sistema de Alerta via celular, podendo emitir mensagens personalizadas e focadas em determinados bairros e regiões,
já contando com a adesão de 3 operadoras (Vivo, Tim e Oi). Foi realizada também uma parceria com a Associação de Radioamadores,
promovendo a capacitação e habilitação de novos agentes na cidade, de forma integrada com a Defesa Civil (a qual conta com 1 rádio
de comunicação na central e mais 2 em viaturas próprias); a produção de spots de gravação para tv e rádio contendo orientações e
alertas para os diversos níveis de emergência, a serem veiculados nas mudanças de estágio; a criação do Comitê de Gestão
Estratégica (iniciativa do CODENF – Conselho de Desenvolvimento de NF), para criação de medidas preventivas como: a elaboração
de Emergência da cidade (PAI – Plano de Ação Integrado à Defesa Civil) para o Enfrentamento de Desastres, que contam com a
participação das concessionárias, empresas, secretarias e outras instituições-chave, cuja atuação conjunta será indispensável em caso
de nova calamidade; a implantação e consolidação do PESC – Plano de Emergência da Sociedade Civil, coordenado pelas Ongs
Diálogo e Care Brasil em parceria com a Defesa Civil, prevendo a formação e capacitação de coordenações comunitárias e construção
de 16 planos de contingência na cidade, envolvendo 44 bairros e mais de 700 pessoas; finalmente, a formação do primeiro NUDEC

Climáticas e Justiça Social, reforçado com a participação de alguns desses participantes no 2º Seminário Nacional de Psicologia em
Emergências e Desastres, promovido pelo conselho Federal de Psicologia em novembro de 2011.
CONSELHOS – Em maio de 2012, A Diálogo organizou o 1º Encontro dos Conselhos Municipais de Nova Friburgo, com o objetivo de
socializar informações sobre o a Lei de Criação, objetivos, natureza, composição e funcionamento, bem como a relação de Políticas
Públicas originárias de cada um deles nos últimos 10 anos e as metas para 2012 e 2013. O encontro contou com a representação de
17 dos 23 conselhos.
Planos
Prevemos a criação de comitês mistos de Reconstrução para o planejamento e acompanhamento das obras e aplicação de recursos
públicos nas comunidades. Além disso, planejamos a consolidação dos Planos de Emergência dos bairros e o fortalecimento desses
núcleos formados durante o período do PESC, em conjunto com as Associações de Moradores, lideranças de Igrejas, do Comércio,
Socorristas, agentes de saúde etc. Os NUDECs também serão grupos de referência para que as ações de reconstrução levem em
consideração as necessidades dos moradores. As ONGs Diálogo e Care Brasil comprometem-se em facilitar a ponte entre a área
governamental e a população, integrando-os aos movimentos sociais, sindicatos, conselhos e associações disponíveis.

