NOTICIAS RELACIONADAS COM A
CAMPANHA CIDADES RESILIENTES

REDAÇÃO - PORTAL DE PAULÍNIA
Portal da Defesa Civil do Estado de São Paulo
01-10-2012 Defesa Civil estadual parabeniza Campinas,
reconhecida como cidade resiliente.
A Defesa Civil Estadual parabeniza a cidade de Campinas por ter
recebido em setembro deste ano o Certificado de Compromisso com a
Resiliência Frente aos Desastres, “certificado de compromisso com la
resiliencia frente a los desastres”, expedido pela ONU referente a
participação no programa Construindo Cidades Resilientes.
A cidade de Campinas é a única participante do Estado de São Paulo,
sendo que no Brasil aderiram ao programa 17 cidades.
Para recebimento do certificado o prefeito deve assumir o compromisso
da campanha para redução dos desastres e alcançar os 10 passos
colocados como metas pelo programa. As cidades que atingem estas
metas são contempladas com o certificado.
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Campinas é primeira cidade do estado a integrar
programa da ONU
QUI, 21 DE FEVEREIRO DE 2013
A Defesa Civil de Campinas passou a integrar o programa da
Organização da Nações Unidas (ONU) “Construindo Cidades Resilientes:
Minha Cidade está se preparando”, que pretende sensibilizar governos e
cidadãos para os benefícios de se reduzir os riscos por meio da
implementação de 10 passos para construir cidades resilientes.
A cidade é a primeira do estado de São Paulo a integrar o programa,
cujo aval foi dado por meio de uma parceria com o instituto de
Pesquisas Tecnológicos (IPT).
A Defesa Civil quer agora que outras cidades da região participem
também deste programa. Cinco cidades da RMC foram convidadas:
Itatiba, Vinhedo, Paulínia, Indaiatuba e Valinhos.
Campinas tem um alto grau de periculosidade para desastres devido ao
grande número de rodovias importantes que cortam a cidade, o
aeroporto de Viracopos, além de ser rota de tornados.
As outras cidades que compõem o grupo brasileiro que faz parte do
programa são as catarinenses Araranguá, Blumenau, Florianópolis,
Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Ponte Alta, Rio do Sul e Tubarão.
As cariocas Macaé, Nova Friburgo, Rio de Janeiro e São João da Barra,
além de Talismã, no Tocantins.
Agora Rede

Defesa Civil vai treinar moradores da Brandina contra
incêndio
A Defesa Civil de Campinas vai promover ação de simulado de incêndio
que envolverá os moradores da Vila Brandina. Um grupo de lideranças
do bairro participará de dois treinamentos antes do simulado, que deve
ocorrer entre o final de abril e começo de maio. A primeira dinâmica
com os líderes e moradores para definir o andamento dos trabalhos foi
realizada na noite de quarta-feira, dia 3 de abril, no Núcleo Mãe Maria.
“Trata-se de um grande desafio promover um simulado envolvendo os
moradores de uma comunidade para que eles próprios façam a
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evacuação, saibam como agir nos casos com fumaça e obstáculos e o
comportamento diante da situação de incêndio”, disse o diretor da
Defesa
Civil,
Sidnei
Furtado.
O objetivo do treinamento, explica Sidnei Furtado, é dar uma
capacitação ao grupo de como agir em caso de incêndio, seja em
residências ou um prédio fechado com somente uma saída. “O grupo
deverá conscientizar os moradores sobre importância da comunidade no
trabalho de prevenção a desastres e na preservação de vidas”,
argumentou.
Além da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros também deverão participar
do simulado, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, Samu e Emdec. A área
onde será realizada o simulado já foi demarcada pela Associação de
Moradores do bairro. Próximo à área está a Escola Estadual Prof. Alberto
Medaljon que servirá de núcleo de apoio. A professora da Fumec, Sônia
Maria Papa Manoli, uma das integrantes do grupo, disse que a iniciativa
da Defesa Civil é perfeita, mas será preciso motivar os moradores para
o
envolvimento
no
simulado.
Nair Aparecida Almeida, da Associação dos Moradores da Vila Brandina,
avaliou como ótima a proposta da Defesa Civil em promover o simulado.
Para ela, é uma oportunidade ímpar poder aprender como prevenir
acidentes e ajudar o próximo em situações de risco. Nair participou da
reunião e confirmou presença nos treinamentos e no trabalho de
convocar os moradores do bairro. O primeiro treinamento será na
próxima terça-feira, dia 9, às 19h30 e o segundo, no próximo sábado,
dia
13,
às
16h.
Ambos
serão
no
Núcleo
Mãe
Maria.
O trabalho envolvendo a comunidade em ações de prevenção a
desastres é resultado do decreto assinado pelo prefeito Jonas Donizette
no dia 27 de março, que criou o “Projeto de Proteção Comunitária”. Com
isso, Campinas será a primeira cidade do estado a adotar esse modelo
de atuação do programa “Cidades Resilientes” da Organização das
Nações Unidas (ONU).
Autor/Fonte: Assessoria da Prefeitura de Campinas - AGORA
REDE
Portal de Itatiba

GOVERNO: ONU declara que Itatiba é uma cidade resiliente
Itatiba foi a segunda cidade da RMC - Região Metropolitana de Campinas
a integrar o seleto grupo de municípios brasileiros classificados pela
Organização das Nações Unidas (ONU) como ‘Cidades Resilientes'. A
ação é uma iniciativa da Estratégia Internacional para a Redução de
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Desastres (EIRD), da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec) e do
Ministério da Integração Nacional. Itatiba recebeu a classificação na
semana passada. Nesta terça-feira, dia 9 de abril, durante reunião da
Câmara Temática de Defesa Civil da Agencamp em Valinhos, o Prefeito
de Itatiba, João Gualberto Fattori, acompanhado da Coordenadora da
Defesa Civil de Itatiba e Adjunta da região de Bragança Paulista, Leila
Recaman Cavallaro e, ainda, do Secretário de Governo, Jefferson Cirne
da Costa, recebeu o diploma. "Quando assumimos em 2009,
encontramos uma cidade que enfrentou diversos problemas durante a
Operação Verão. Encaramos o desafio e, com muito trabalho e
dedicação, mudamos essa realidade. Essa certificação da ONU
reconhece nosso trabalho. E o fato de que enfrentamos a temporada de
chuvas nos últimos dois anos sem grandes incidentes só confirma isso",
disse o Prefeito Fattori.
A certificação da ONU equivale a dizer que Itatiba adotou um
compromisso em torno de práticas de desenvolvimento sustentável,
diminuindo as vulnerabilidades e propiciando bem estar e segurança aos
cidadãos. Além da certificação de Itatiba, foram anunciadas outras três
cidades da região que receberam o título de cidades resilientes esta
semana: Valinhos, Indaiatuba e Bragança Paulista. Participaram da
reunião, além do Prefeito Fattori, o coordenador da Defesa Civil da RMC
(Região Metropolitana de Campinas), Sidnei Furtado; o Prefeito de
Valinhos, Clayton Machado; além de 40 representantes das Defesas
Civis da RMC e um da Defesa Civil do Estado.
Apenas 24 cidades brasileiras receberam o título de Cidades Resilientes.
A Campanha na RMC 'Construindo Cidades Resilientes: Minha Cidade
está se Preparando' é uma ação articulada entre a Agencamp e a
Regional de Defesa Civil - IV. Na RMC, Vinhedo, Sumaré, Artur
Nogueira, Santa Bárbara D'Oeste e Mogi Mirim devem receber a
certificação em breve.
Uma cidade resiliente é aquela que tem a capacidade de resistir,
absorver e se recuperar de forma eficiente dos efeitos de um desastre e
de maneira organizada prevenir que vidas e bens sejam perdidos. Ser
uma cidade resiliente requer uma união de esforços entre governos
locais e a sociedade civil. O objetivo é aumentar o grau de consciência e
compromisso em torno das práticas de desenvolvimento sustentável,
como forma de diminuir as vulnerabilidades e propiciar o bem estar e
segurança dos cidadãos
NJ NEWS

"ONU declara que Itatiba é uma cidade resiliente," diz
prefeitura
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"Itatiba foi a segunda cidade da RMC - Região Metropolitana de
Campinas a integrar o seleto grupo de municípios brasileiros
classificados pela Organização das Nações Unidas (ONU) como
‘Cidades Resilientes’, " Segundo a Prefeitura de Itatiba
Fonte: Silvia Guedes
Conforme informa a assessoria municipal, " A
ação é uma iniciativa da Estratégia Internacional
para a Redução de Desastres (EIRD), da
Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec) e do
Ministério da Integração Nacional. Itatiba
recebeu a classificação na semana passada.
Nesta terça-feira, dia 9 de abril, durante reunião
da Câmara Temática de Defesa Civil da
Agencamp em Valinhos, o Prefeito de Itatiba,
João Gualberto Fattori, acompanhado da Coordenadora da Defesa Civil de
Itatiba e Adjunta da região de Bragança Paulista, Leila Recaman
Cavallaro e, ainda, do Secretário de Governo, Jeferson Cirne da Costa,
recebeu o diploma. “...Essa certificação da ONU reconhece nosso
trabalho. E o fato de que enfrentamos a temporada de chuvas nos
últimos dois anos sem grandes incidentes só confirma isso”, disse o
Prefeito Fattori."
Certificação ONU
Ainda segundo a Prefeitura de Itatiba'"A certificação da ONU equivale a
dizer que Itatiba adotou um compromisso em torno de práticas de
desenvolvimento sustentável, diminuindo as vulnerabilidades e
propiciando bem estar e segurança aos cidadãos.
Além da certificação de Itatiba, foram anunciadas outras três cidades da
região que receberam o título de cidades resilientes esta semana:
Valinhos, Indaiatuba e Bragança Paulista. Participaram da reunião, além
do Prefeito Fattori, o coordenador da Defesa Civil da RMC (Região
Metropolitana de Campinas), Sidnei Furtado; o Prefeito de Valinhos,
Clayton Machado; além de 40 representantes das Defesas Civis da RMC e
um da Defesa Civil do Estado.
Apenas 24 cidades brasileiras receberam o título de Cidades Resilientes.
A Campanha na RMC 'Construindo Cidades Resilientes: Minha Cidade está
se Preparando' é uma ação articulada entre a Agencamp e a Regional de
Defesa Civil – IV. Na RMC, Vinhedo, Sumaré, Artur Nogueira, Santa
Bárbara D’Oeste e Mogi Mirim devem receber a certificação em breve."
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Cidade Resiliente
Uma cidade resiliente é aquela que tem a capacidade de resistir, absorver
e se recuperar de forma eficiente dos efeitos de um desastre e de
maneira organizada prevenir que vidas e bens sejam perdidos. Ser uma
cidade resiliente requer uma união de esforços entre governos locais e a
sociedade civil. O objetivo é aumentar o grau de consciência e
compromisso em torno das práticas de desenvolvimento sustentável,
como forma de diminuir as vulnerabilidades e propiciar o bem estar e
segurança dos cidadãos. (Fonte: ACPMI)
ONU Declara Que Itatiba É Uma Cidade Resiliente

Itatiba foi a segunda cidade da RMC
– Região Metropolitana de Campinas a integrar o seleto grupo de
municípios brasileiros classificados pela Organização das Nações Unidas
(ONU) como ‘Cidades Resilientes’. A ação é uma iniciativa da Estratégia
Internacional para a Redução de Desastres (EIRD), da Secretaria
Nacional de Defesa Civil (Sedec) e do Ministério da Integração Nacional.
Itatiba recebeu a classificação na semana passada. Na terça-feira, dia 9,
durante reunião da Câmara Temática de Defesa Civil da Agencamp em
Valinhos, o prefeito João Fattori, acompanhado da coordenadora da
Defesa Civil do município, e Adjunta da região de Bragança Paulista,
Leila Recaman Cavallaro e, ainda, do secretário de Governo, Jeferson
Cirne da Costa, recebeu o diploma.
“Quando assumimos em 2009, encontramos uma cidade que enfrentou
diversos problemas durante a Operação Verão. Encaramos o desafio e,
com muito trabalho e dedicação, mudamos essa realidade. Essa
certificação da ONU reconhece nosso trabalho. E o fato de que
enfrentamos a temporada de chuvas nos últimos dois anos sem grandes
incidentes só confirma isso”, disse Fattori.
A certificação da ONU equivale a dizer que Itatiba adotou um
compromisso em torno de práticas de desenvolvimento sustentável,
diminuindo as vulnerabilidades e propiciando bem estar e segurança aos
cidadãos. Além da certificação de Itatiba, foram anunciadas outras três
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cidades da região que receberam o título de cidades resilientes esta
semana: Valinhos, Indaiatuba e Bragança Paulista. Participaram da
reunião, além de Fattori, o coordenador da Defesa Civil da RMC (Região
Metropolitana de Campinas), Sidnei Furtado; o prefeito de Valinhos,
Clayton Machado; além de 40 representantes das Defesas Civis da RMC
e um da Defesa Civil do Estado.
Apenas 24 cidades brasileiras receberam o título de Cidades Resilientes.
A Campanha na RMC ‘Construindo Cidades Resilientes: Minha Cidade
está se Preparando’ é uma ação articulada entre a Agencamp e a
Regional de Defesa Civil – IV. Na RMC, Vinhedo, Sumaré, Artur
Nogueira, Santa Bárbara D’Oeste e Mogi Mirim devem receber a
certificação em breve.
Uma cidade resiliente é aquela que tem a capacidade de resistir,
absorver e se recuperar de forma eficiente dos efeitos de um desastre e
de maneira organizada prevenir que vidas e bens sejam perdidos. Ser
uma cidade resiliente requer uma união de esforços entre governos
locais e a sociedade civil. O objetivo é aumentar o grau de consciência e
compromisso em torno das práticas de desenvolvimento sustentável,
como forma de diminuir as vulnerabilidades e propiciar o bem estar e
segurança dos cidadãos.
Portal Prefeitura de Mogi Mirim

Mogi Mirim adere à Campanha da ONU
Mogi Mirim é a primeira cidade da região da baixa mogiana, a aderir à
Campanha Mundial de Redução de Desastres, promovida pela ONU
(Organização das Nações Unidas). O prefeito Gustavo Stupp assinou e
encaminhou o pedido da adesão. O município atendeu aos critérios
exigidos e a solicitação foi deferida. O fato de o prefeito já estar
tomando providências, como a instalação das defensas, no córrego
Santo Antônio, antes mesmo de fazer parte da campanha contribuiu
para essa adesão do município. Na manhã desta sexta-feira, dia 12,
Stupp participou de uma palestra sobre o assunto, ministrada pelo
coordenador regional de Defesa Civil, Sidnei Furtado Fernandes. O tema
abordado foi: “Construindo Cidades Resilientes: Minha cidade está se
preparando”.
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Temos a honra de comunicar que Mogi Mirim oficialmente participa da
Campanha da Organização das Nações Unidas - ONU - Construindo
Cidades Resilientes - Minha cidade está se preparando.
A partir de agora trabalharemos ainda mais nas questões de prevenção
no nosso municipio e a participação da comunidade é imprescindível!
Agradecemos o apoio e confiança de todos!
Defesa Civil de Mogi Mirim

O Melhor de Valinhos
ONU CONSIDERA VALINHOS “CIDADE RESILIENTE” POR
REDUZIR DESASTRES
11 abril 2013,
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Valinhos passou a integrar um seleto grupo de municípios brasileiros
classificados pela Organização das Nações Unidas (ONU) como “Cidades
Resilientes”. A ação é uma iniciativa da Estratégia Internacional para a
Redução de Desastres (EIRD), da Secretaria Nacional de Defesa Civil
(Sedec) e do Ministério da Integração Nacional.
Segundo a ONU, Valinhos tem adotado compromisso em torno de
práticas de desenvolvimento sustentável, diminuindo as vulnerabilidades
e propiciando bem estar e segurança aos cidadãos. A informação foi
dada ao prefeito Clayton Machado nesta terça-feira, dia 9, pelo
coordenador da Defesa Civil da RMC (Região Metropolitana de
Campinas), Sidnei Furtado, durante reunião da Câmara Temática de
Defesa Civil da AGEMCAMP, promovida no município, para discussão de
assuntos relacionados à área.
A reunião, realizada na “Sala Ivan Fleury Meirelles”, contou ainda com a
participação dos representantes da AGEMCAMP Sérgio Costa e Esther
Viana; do prefeito de Itatiba João Fatori, do diretor do Departamento de
Coordenadoria da Defesa Civil de Valinhos, Edilson Bruscalin; além de
40 representantes das Defesas Civil da RMC e um da Defesa Civil do
Estado.
Dentre os compromissos que Valinhos assumiu, o prefeito Clayton
Machado destaca os programas educativos e de capacitação, o
cumprimento de normas sobre construção e princípios para
planejamento e uso do solo, os investimentos em implantação e
manutenção de infraestrutura que evitem inundações e o
estabelecimento de mecanismos de organização e coordenação de ações
com base na participação de comunidades e sociedade civil organizada.
Outras cidades
O coordenador da Defesa Civil da RMC,Sidnei Furtado, parabenizou
Valinhos pela adesão à Campanha da ONU, lembrando que no Brasil 24
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cidades estão alinhadas com esta Campanha, ao contrário da Áustria
onde 280 municípios integram o programa.
A Campanha na RMC ‘Construindo Cidades Resilientes: Minha Cidade
está se Preparando’ é uma ação articulada entre a AGEMCAMP e a
Regional de Defesa Civil – IV. No decorrer da semana, também
obtiveram o certificado da ONU os municípios de Indaiatuba e Bragança
Paulista. Já Vinhedo, Sumaré, Artur Nogueira, Santa Bárbara D’Oeste e
Mogi Mirim estão a caminho.
“Cada vez mais um maior número de cidades da RMC está aderindo às
estratégias preconizadas pela ONU para a redução de desastres”,
contou, ressaltando que a adesão dos municípios possibilitará 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.
Saiba mais
Uma cidade resiliente é aquela que tem a capacidade de resistir,
absorver e se recuperar de forma eficiente dos efeitos de um desastre e
de maneira organizada prevenir que vidas e bens sejam perdidos. Ser
uma cidade resiliente requer uma união de esforços entre governos
locais e a sociedade civil. O objetivo é aumentar o grau de consciência e
compromisso em torno das práticas de desenvolvimento sustentável,
como forma de diminuir as vulnerabilidades e propiciar o bem estar e
segurança dos cidadãos.
Portal Indaiatuba
Defesa Civil inscreve Indaiatuba em campanha internacional da
ONU
A transmissão dos documentos aconteceu na terça-feira, dia 9
A Defesa Civil de Indaiatuba recebeu nesta quarta-feira, dia 10, a
aprovação da ONU (Organização das Nações Unidades) referente à
inscrição do município na campanha “Construindo Cidades Resilientes:
Minha Cidade está se Preparando”, da Estratégia Internacional para a
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Redução de Desastres (EIRD). A transmissão dos documentos aconteceu
na terça-feira, dia 9.
Cidade resiliente, conforme a EIRD, é aquela que possui capacidade de
resistir, absorver e se recuperar de forma eficiente dos efeitos de um
desastre, e de maneira organizada, prevenir que vidas e bens sejam
perdidos. No Brasil, a iniciativa é da Secretaria Nacional de Defesa Civil
(Sedec) do Ministério da Integração Nacional. A proposta é sensibilizar
cidadãos para os benefícios de se reduzir os riscos por meio da
implementação de 10 passos. Em uma próxima etapa, o município vai
receber 41 questões para demonstrar seu trabalho. Após a conclusão,
receberá uma certificação de cidade resiliente.
Dentro deles foram citadas iniciativas que justificam a inclusão da
cidade na campanha. Entre as ações estão a existência de canal de
informação e comunicação com a sociedade por meio da página
www.indaiatuba.sp.gov.br/defesa/defesa-civil, com boletins diários. A
cidade também realizou obras de macrodrenagem em duas regiões da
cidade, dentro da malha urbana, eliminando frequentes pontos de
alagamentos.
A Prefeitura possui a Comissão Municipal de Defesa Civil composta por
órgãos da Administração Pública que compõem o Gard (Grupo de Ação e
Resposta a Desastres). O Poder Público ainda prepara funcionários para
atuação na área, além de possuir uma Estação Automática de coleta de
dados meteorológicos, compartilhados em rede e mantida pelo IAC
(Instituto Agronômico de Campinas), e a coleta manual diária de dados
pluviométricos.
Indaiatuba possui ações em todos os 10 pontos definidos pela ONU.
São eles:
-

Estabeleça

a

organização

e

coordenação

necessárias

para

compreender e reduzir o risco de desastre dentro dos governos locais,
com base na participação dos grupos de cidadãos e da sociedade civil.
Vele para que todos os departamentos compreendam seu papel e a
contribuição que podem fazer à redução do risco de desastres e a
preparação nestes casos;
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- Assine um orçamento para a redução dos riscos de desastres e ofereça
incentivos aos proprietários de moradias, as famílias de baixa renda, as
comunidades, os negócios e o setor público para que invistam na
redução dos riscos que enfrentam;
- Mantenha informação atualizada sobre as ameaças e vulnerabilidades
de sua cidade; conduza avaliações de risco e as utilize como base para
os planos e processos decisórios relativos ao desenvolvimento urbano.
Garanta que esta informação e os planos para a resiliência de sua
cidade estejam disponíveis a todo público;
- Invista e mantenha uma infraestrutura para redução de risco, com
enfoque estrutural, como por exemplo, obras de drenagens para evitar
inundações; e conforme necessário invista em ações de adaptação às
mudanças climáticas;
- Avalie a segurança de escolas, hospitais e plantas de saúde de sua
cidade, e modernize-os se necessário;
- Aplique regulamentos sobre construção e princípios para planejamento
do uso e ocupação do solo que sejam realistas e que cumpram com os
aspectos relativos ao risco e faça cumprir. Identifique áreas seguras
para os cidadãos de baixa renda e, quando possível, modernize os
assentamentos informais.
- Garanta o estabelecimento de programas educativos e de capacitação
sobre a redução de riscos de desastres, tanto nas escolas como nas
comunidades locais;
-

Proteja

os

ecossistemas

e

as

zonas

naturais

para

atenuar

alagamentos, inundações, e outras ameaças às quais sua cidade seja
vulnerável. Adapte-se às mudanças climáticas recorrendo a boas
práticas de redução de risco;
- Instale sistemas de alerta prévio e desenvolva capacitações para
gestão de emergência em sua cidade, realizando, com regularidade,
simulados para preparação do público em geral, nos quais participem
todos os habitantes;
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- Depois de um desastre, cuide para que as necessidades dos
sobreviventes sejam atendidas e se concentrem nos esforços de
reconstrução. Garanta o apoio necessário à população afetada e suas
organizações comunitárias, incluindo a reconstrução de suas residências
e seus meios de sustento.
Seu Jornal

Indaiatuba (SP) tem campanha aprovada pela ONU
A Defesa Civil de Indaiatuba recebeu nesta quarta-feira (10) a
aprovação da ONU (Organização das Nações Unidades) referente à
inscrição do município na campanha “Construindo Cidades Resilientes:
Minha Cidade está se Preparando”, Estratégia Internacional para a
Redução de Desastres (EIRD). A transmissão dos documentos aconteceu
na terça-feira (9).
Cidade resiliente, conforme a EIRD, é aquela que possui capacidade de
resistir, absorver e se recuperar de forma eficiente dos efeitos de um
desastre e de maneira organizada, prevenir que vidas e bens sejam
perdidos. No Brasil, a iniciativa é da Secretaria Nacional de Defesa Civil
(Sedec) do Ministério da Integração Nacional. A proposta é sensibilizar
cidadãos para os benefícios de se reduzir os riscos por meio da
implementação de 10 passos. Em um próximo passo, o município vai
receber 41 questões para demonstrar seu trabalho. Com a conclusão
dessa etapa, ele receberá uma certificação de cidade resiliente.
Dentro deles foram citadas iniciativas que justificam a inclusão da
cidade na campanha. Entre as ações estão a existência de canal de
informação e comunicação com a sociedade por meio da página
http://www.indaiatuba.sp.gov.br/defesa/defesa-civil,
com
boletins
diários. A cidade também realizou obras de macrodrenagem em duas
regiões da cidade, dentro da malha urbana eliminando frequentes
pontos de alagamentos.
A Prefeitura possui a Comissão Municipal de Defesa Civil composta por
órgãos da administração pública que compõem o Gard (Grupo de Ação e
Resposta a Desastres). O Poder Público ainda prepara funcionários para
atuação na área, além de possuir uma Estação Automática de coleta de
dados Meteorológicos, compartilhados em rede e mantida pelo IAC
(Instituto Agronômico de Campinas) e coleta manual diária de dados
pluviométricos.
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Indaiatuba possui ações em todos os 10 pontos definidos pela ONU. Os
tópicos são os seguintes:
1)Estabeleça a organização e coordenação necessárias para
compreender e reduzir o risco de desastre dentro dos governos locais,
com base na participação dos grupos de cidadãos e da sociedade civil estabeleça alianças locais. Vele para que todos os departamentos
compreendam seu papel e a contribuição que podem fazer a redução do
risco de desastres e à preparação nestes casos;
2)Assine um orçamento para a redução dos riscos de desastres e
ofereça incentivos aos proprietários de moradias, as famílias de baixa
renda, as comunidades, os negócios e o setor público para que invistam
na redução dos riscos que enfrentam;
3)Mantenha informação atualizada sobre as ameaças e vulnerabilidades
de sua cidade; conduza avaliações de risco e as utilize como base para
os planos e processos decisórios relativos ao desenvolvimento urbano.
Garanta que esta informação e os planos para a resiliência de sua
cidade estejam disponíveis a todo público e que se conserve acerca
destes propósitos em sua totalidade;
4)Mantenha informação atualizada sobre as ameaças e vulnerabilidades
de sua cidade; conduza avaliações de risco e as utilize como base para
os planos e processos decisórios relativos ao desenvolvimento urbano.
Garanta que esta informação e os planos para a resiliência de sua
cidade estejam disponíveis a todo público e que se conserve acerca
destes propósitos em sua totalidade;
5)Avalie a segurança de escolas, hospitais e plantas de saúde de sua
cidade, e modernize-os se necessário;
6)Aplique
regulamentos
sobre
construção
e
princípios
para
planejamento do uso e ocupação do solo que sejam realistas e que
cumpram com os aspectos relativos ao risco e faça cumprir. Identifique
áreas seguras para os cidadãos de baixa renda e, quando possível,
modernize os assentamentos informais.
7)Garanta o estabelecimento de programas educativos e de capacitação
sobre a redução de riscos de desastres, tanto nas escolas como nas
comunidades locais;
8)Proteja os ecossistemas e as zonas naturais para atenuar
alagamentos, inundações, e outras ameaças às quais sua cidade seja
vulnerável. Adapte-se às mudanças climáticas recorrendo a boas
práticas de redução de risco;
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9)Instale sistemas de alerta prévio e desenvolva capacitações para
gestão de emergência em sua cidade, realizando, com regularidade,
simulados para preparação do público em geral, nos quais participem
todos os habitantes;
10)Depois de um desastre, cuide para que as necessidades dos
sobreviventes sejam atendidas e se concentrem nos esforços de
reconstrução. Garanta o apoio necessário à população afetada e suas
organizações comunitárias, incluindo a reconstrução de suas residências
e seus meios de sustento.
Diário de Santa Bárbara

S.Bárbara busca inclusão no programa "Cidades
Resilientes"
Membros da Defesa Civil de Santa Bárbara d'Oeste participaram na
segunda-feira de reunião que discutiu o tema "Cidades Resilientes". O
encontro, realizado no escritório regional do Cati (Coordenadoria de
Assistência Técnica Integral), departamento vinculado ao Governo do
Estado de São Paulo, contou com a presença de representantes de
municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas) interessados em
aderir ao programa.
Cidade resiliente é o município que tem a capacidade de resistir,
absorver e se recuperar dos efeitos de um desastre de forma eficiente,
prevenindo-se de maneira organizada para que vidas e bens não sejam
perdidos. Para alcançar a inclusão de municípios espalhados pelo Brasil,
o Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil,
lançou o programa "Construindo Cidades Resilientes: Minha Cidade está
se Preparando". Segundo o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa
Civil, Rômulo Gobbi, Santa Bárbara d'Oeste iniciou o processo para a
inclusão no "Cidades Resilientes", reunindo toda a documentação
necessária para o trâmite. "Santa Bárbara é uma cidade privilegiada
nesse sentido. Entretanto, devemos estar preparados para eventuais
intempéries. Os desastres naturais estão se intensificando em virtude
das mudanças climáticas", comentou. "Nunca houve preocupação em
grande escala sobre os desastres naturais, e sim um cuidado apenas
com as chuvas naturais. Entretanto, estas chuvas passaram a causar
desastres de grande monta em vários casos. O nosso papel é preparar a
população e o município para resistir e se recuperar o mais rápido
possível", acrescentou. A construção de uma cidade resiliente envolve
10 providências principais a serem implantadas pelas administrações
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públicas. Cinco delas com origem nas prioridades estabelecidas em 2005
pelo Marco de Ação de Hyogo (Japão), quando 168 países se
comprometeram a adotar medidas para reduzir o risco de desastres até
2015. Entre as medidas estão a criação de programas educativos e de
capacitação em escolas e comunidades locais, o cumprimento de
normas sobre construção e princípios para planejamento e uso do solo,
o investimento em implantação e manutenção de infraestrutura que
evitem inundações e o estabelecimento de mecanismos de organização
e coordenação de ações com base na participação de comunidades e
sociedade civil organizada.
Portal Novidade

Projeto visa tornar Campinas a 1ª do Estado em
Defesa Civil Cidadã
divulgação

O objetivo é desenvolver uma Defesa Civil Cidadã no município,
envolvendo a comunidade no trabalho de prevenção a desastres
da redação | 01-04-2013 10:09:58
O prefeito Jonas Donizette assinou na semana passada, na quartafeira, 27 de março, um decreto que cria o “Projeto de Proteção
Comunitária”. O objetivo é desenvolver uma Defesa Civil Cidadã no
município, envolvendo a comunidade no trabalho de prevenção a
desastres. Com isso, Campinas será a primeira cidade do Estado a
adotar esse modelo de atuação, desenvolvido pela Organização das
Nações Unidas (ONU).
“O decreto do prefeito Jonas Donizette é mais um passo do governo
no sentido de implantar o programa “Cidades Resilientes” da ONU. A
proposta é tornar o município capaz de resistir, absorver e se
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recuperar, da melhor maneira possível, dos efeitos de um desastre,
garantindo ainda uma forma organizada de preservar vidas e os bens
das pessoas”, afirmou Sidney Furtado, diretor da Defesa Civil.
Na última quinta-feira, dia 28 de março, foi feita a primeira atividade
de capacitação de agentes do Projeto de Proteção Comunitária. O
treinamento ocorrerá na Escola de Governo e Desenvolvimento do
Servidor pela parte da tarde. As ações de qualificação ocorrem sob a
supervisão da Defesa Civil e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT).
Segundo Sidney Furtado, duas comunidades já foram definidas para
dar início ao projeto de Defesa Civil cidadã. A primeira será a Vila
Brandina no dia 3 de abril, onde será realizado um treinamento à
noite com a própria comunidade. Posteriormente, será a vez do
Jardim Paraíso de Viracopos, onde haverá um treinamento na Casa da
Sopa. Com isso, os membros da comunidade obtêm qualificação para
auxiliar os órgãos públicos de socorro nas situações de perigo.
O programa “Cidades Resilientes”da ONU já conta com a adesão de
17 cidades no Brasil. Campinas é a primeira do Estado a publicar
decreto para regulamentar a iniciativa, que conta com a coordenação
e o apoio da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec) do Ministério
da Integração Nacional.
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