PORTAL DA AGÊNCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS

Defesa Civil da RMC se une para participar de
campanha internacional que visa redução de riscos e
desastres

A Defesa civil dos municípios da Região Metropolitana de Campinas –
sempre empenhada nas ações de prevenção de acidentes – agora une
forças para integrar a campanha “Construindo Cidades Resilientes” – que
trata do desenvolvimento da Estratégia Internacional para Redução de
Desastres das Nações Unidas (EIRD, ou UNISDR na sigla em inglês),
trabalhando parcerias com objetivo de aumentar o grau de consciência e
compromisso por meio de projetos, ideias e práticas de desenvolvimento
sustentável, como forma de reduzir o risco de desastres e incrementar o
bem estar e a segurança dos cidadãos.

A Campanha na RMC é uma ação articulada entre a AGEMCAMP e a
Regional de Defesa Civil – IV e foi apresentada na primeira reunião de 2013
da Câmara Temática de Defesa Civil. Segundo o coordenador da Câmara –

Sidnei Furtado - as ações possibilitarão a padronização das medidas
adotadas para situações de desastres, permitindo a tomada das decisões
compatíveis com as necessidades da população nessas ocorrências e
contribuindo para a integração metropolitana. Entre as ações estão o
investimento e manutenção da infraestrutura nas áreas pertinentes às obras
de drenagem com ações visando adaptação às mudanças climáticas, além
da certificação de que programas de educação e treinamento sobre a
redução de riscos de desastres estejam em vigor nas escolas e
comunidades.
De acordo com informações da Defesa Civil, Campinas foi a primeira
cidade do Estado de São Paulo a integrar essa estratégia de redução de
desastres, alinhando ações de prevenção. Sete municípios da RMC se
preparam para pleitear sua candidatura na campanha: Artur Nogueira,
Indaiatuba, Itatiba, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.
Em reunião realizada pela Câmara temática em 11 de março, com a
participação dos municípios, foram discutidos os dez itens referentes à
capacitação para atendimento aos requisitos de participação na campanha,
pautados no desenvolvimento de ações do poder público e agentes
parceiros visando o estabelecimento de mecanismos institucionais e
operacionais para o enfrentamento preventivo de desastres.
A CAMPANHA
A Campanha está alinhada com as metas estabelecidas na Conferência
Mundial sobre Redução de Desastres (WCDR) em Kobe, por 168 países,
definido como Marco de Ação de Hyogo – 2005/2015. Atualmente, 17
cidades brasileiras participam da Campanha Construindo Cidades Resilientes
da Organização das Nações Unidas: Araranguá (SC), Blumenau (SC),
Campinas (SP), Criciúma (SC), Florianópolis (SC), Itajaí (SC), Jaraguá do
Sul (SC), Joinville (SC), Lages (SC), Macaé (RJ), Nova Friburgo (RJ), Ponte
Alta (SC), Rio de Janeiro (RJ), Rio do Sul (SC), São João da Barra (RJ),
Talismã (TO) e Tubarão (SC).
CIDADE RESILIENTE
A cidade resiliente a desastres dispõe de mecanismos institucionais que
permitam ações integradas e iniciativas de sua população na decisão e
planejamento do aproveitamento de seus recursos, garantindo a
urbanização sustentável e a infraestrutura e os serviços essenciais para
uma ocupação ordenada e fora de áreas de riscos, bem como possibilitando
o restabelecimento rápido de serviços básicos e a retomada de sua
atividade social, institucional e econômica após um desastre.
http://portalculturarmc.agemcamp.sp.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=1927%3Adefesa-civil-da-rmc-se-une-para-participarde-campanha-internacional-que-visa-reducao-de-riscos-e-desastres&catid=16%3Anoticiassite&lang=pt

