PORTAL DA PREFEITURA DE CAMPINAS
Cidade Resiliente, Campinas reduz áreas de risco em 60%
06/06/2013 - 18:27
O prefeito Jonas Donizette e o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei
Furtado, anunciaram nesta quinta-feira, 6 de junho, uma redução de 60%
no total de áreas de risco na cidade. Antes, o município possuía 75 áreas
consideradas de alto grau de probabilidade de desastres. Este número caiu
para 30.
“O estudo foi gerado após uma grande chuva em 2003 que deixou 12% da
cidade inundada e seis pessoas mortas. Nosso trabalho foi no sentido de dar
toda a estrutura para que este número diminua todos os anos”, ressaltou
Furtado.
Em 2009, 7.500 residências de campineiros ficavam em áreas de risco.
Agora, são 2.668 (redução de 64,4%). Os principais tipos de risco
constatados no estudo são de inundações, enchentes rápidas, solapamento,
assoreamento, voçorocas e deslizamentos.
Parceria com Cemaden
A reunião ainda teve participação do representante da Organização das
Nações Unidas (ONU) no Brasil, David Stevens, do Coronel Marco Aurélio
Alves Pinto, secretário-chefe da Casa Militar do Estado de São Paulo e do
Dr. Agostinho Ogura, diretor do Centro Nacional de Monitoramento e
Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), órgão vinculado ao Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCTI).
Este último trouxe os primeiros dois sensores de integração da Defesa Civil
de Campinas com o órgão. “Agentes comunitários serão treinados para
fazer a medição dos níveis de chuva em tempo real. Este tubo fica
conectado a um aparelho eletrônico na residência do agente escolhido”,
explicou Ogura. “Os sensores estarão em todas as áreas consideradas de
risco. Chegarão aos poucos para serem instalados”, completou Furtado.
Cidade Resiliente
“Nossa estratégia de alinhamento com a ONU está funcionando. Campinas
trabalha em forma de sistema, com todos os órgãos integrados e, assim,
fortalece seus status de cidade resiliente”. Foi assim que Sidnei Furtado
descreveu as ações da cidade no que tange à redução de riscos e desastres,
metas de um programa da Organização das Nações Unidas.
Precisamos parabenizar Campinas. É um exemplo para todo o país e
para países que ainda pretendem aderir ao programa. É importante
lembrarmos que isto também depende de um governo que tenha

capacidade para liderar toda uma região”, frisou o representante da
ONU no Brasil, David Stevens.
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, com a população treinada, prevenir e evitar a perda de vidas e
bens. apenas 49 cidades brasileiras fazem parte do programa “Construindo
Cidades Resilientes: Minha Cidade Está Se Preparando”, que integra a
campanha “Estratégia Internacional para a Redução de Desastres”, da
Organização das Nações Unidas.
Campinas foi o primeiro município do estado a se tornar resiliente. após
isso, outras 26 cidades adotaram o modelo de campinas, que deu auxílio a
todas a entrarem para o programa da ONU.
Cartão
Durante o encontro, além do relatório Sidnei aproveitou para apresentar ao
prefeito o “Cartão de Pagamento da Defesa Civil”. Exigência do governo
federal, o órgão passa a receber transferência de recursos em caso de a
prefeitura decretar situações de emergência e calamidade pública.
Campinas é a primeira cidade da região a aderir ao programa.
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Campinas é modelo para o país na construção da
cidade resiliente
O representante da ONU, no Brasil David Stevens, considerou Campinas como
exemplo para o país dentro do conceito de cidades resilientes. O município é um dos
48 em todo o território nacional que aderiu a campanha lançada no Brasil em 2010. Já a
campanha mundial foi lançada no Japão em 2005 e hoje é desenvolvida em 168 países. O
conceito é o do município 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 não sejam perdidos.
De acordo com Sidnei Furtado, Diretor da Defesa Civil de Campinas, desde 2003 a cidade
não registra decretação de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública por
conta de acidentes naturais.
A razão apontada por ele são os trabalhos desenvolvidos ao longo dos anos.
Apesar do bom desempenho e de servir de modelo para o país, o Diretor da Defesa Civil
cita que os trabalho não param e devem envolver todas as esferas da sociedade.

http://www.portalcbncampinas.com.br/?p=53654#

Panorama de Negócio

PREFEITO DE CAMPINAS PARTICIPA DA POSSE
DA NOVA DIRETORIA DA AMCHAM
O prefeito de Campinas (SP), Jonas Donizette, participou nesta sexta-feira, 17 de
maio, da posse da nova diretoria da Câmara de Comércio Americana (Amcham) de
Campinas, no Royal Palm Hotels e Resorts. O executivo da Invista, Nicésio Cascone,
foi empossado como o novo presidente do conselho regional. Ele fica no cargo pelo
mandato de dois anos, substituindo Roberto Bucker. Tomaram posse também os oito
novos conselheiros.
O prefeito parabenizou o trabalho de Amcham e lembrou que Campinas recebeu o
título de Cidade Resiliente, da ONU, o que significa que o município está preparado,
em termos de infraestrutura, para enfrentar desastres naturais. Jonas frisou ainda que
o governo municipal está preparando uma série de melhorias no transporte e logística
da cidade, em parcerias com as concessionárias das rodovias que cortam a região,
mais a ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos e a implantação do Trem de
Alta Velocidade (TAV). “Estamos definindo junto com o governo federal duas estações
para o TAV, sendo uma delas no centro da cidade, que vai contribuir para a
revitalização da área”, falou o prefeito.
Segunda maior unidade do estado de São Paulo, a Amcham Campinas reúne 600
empresas do município e região. A missão da entidade é facilitar o intercâmbio de
negócios entre as empresas associadas.

