Região de Campinas conta com mais 25 agentes de Defesa Civil
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A região de Campinas passa a contar com um reforço de mais 25 agentes de Defesa Civil, que
vão trabalhar para o socorrer a população em caso de situações emergenciais e de risco. A
cerimônia de formatura dos agentes foi realizada na manhã desta sexta-feira, 28 de junho, no
Centro de Conhecimento da Água – Parques das Águas, com a entrega dos certificados.
O evento contou com a participação do diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado e do secretário
municipal de Recursos Humanos, Marionaldo Maciel, representando o prefeito Jonas Donizette.
Recentemente, a Defesa Civil de Campinas foi reconhecida pela Organização das Nações
Unidas (ONU) como cidade resiliente, ou seja, com boa preparação para lidar com desastres.
Os formandos participaram da 9ª edição do Curso de Formação de Agentes da Defesa Civil,
que teve início no dia 17 de maio. O treinamento é promovido pelo Departamento de Defesa
Civil e Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor, da Secretaria Municipal de Recursos
Humanos. “A missão de vocês começa agora”, disse o diretor, Sidnei Furtado. “Durante o
curso, demos destaque para temas como morte, perda de familiares e cidades resilientes, que
é uma proposta da ONU”, completou.

“Para Campinas, é importante as pessoas estarem preparadas no caso de desastres. Por isso,
estamos investindo na formação dos agentes”, destacou o secretário de Recursos Humanos
durante o evento de entrega de certificados.
Segundo Furtado, além de ações emergenciais, o curso abordou também a gestão sistemática
de trabalho na área. As aulas foram ministradas por membros da Defesa Civil de Campinas,
Escola de Governo, Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Comunicação, Samu,
Emdec, Sanasa e Laboratório de Estudos da Morte da Universidade de São Paulo (USP).
O curso formou agentes de 16 cidades: Campinas, Indaiatuba, Atibaia, Jarinu, Itatiba, Vinhedo,
Amparo, Sumaré, Tapiratiba, Tambaú, Santa Barbara d'Oeste, Bragança Paulista, Limeira,
Joanópolis, Pedreira e Americana. Dois integrantes são de Campinas.

