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Mais um passo importante na linha de padronização do Sistema Municipal de
Proteção e Defesa Civil de Campinas foi dado pela Administração Municipal
com a publicação na edição do Diário Oficial de terça-feira, 4 de dezembro, do
Decreto17.787, que determina o uso do símbolo do Direito Humanitário
Internacional (DHI) para o desenvolvimento das ações na área.
O decreto, além de determinar o uso do distintivo, define que a cor de mesmo
seja laranja, que, segundo o DHI, representa o calor humano e a solidariedade.
O símbolo do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil têm o formato
hexagonal na cor laranja e no seu interior consta um triângulo equilátero
centralizado na cor azul, em cujo centro está inserido o Brasão do Município de
Campinas. Acima do distintivo deverá constar a expressão Defesa Civil e
abaixo, na cor azul, o nome Município de Campinas.
Além do uniforme, o símbolo deverá constar nos materiais de divulgação e nas
viaturas oficiais usadas pela Defesa Civil. O triângulo representa as esferas
municipal, estadual e federal de Defesa Civil, que, dependendo da dimensão e
gravidade de uma situação emergencial, elas podem atuar integradas para
promover a proteção e o bem estar da população.
Segundo o diretor Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado Fernandes, os
integrantes do órgão já utilizam o colete nessa cor e com o símbolo. De acordo
com o decreto, a Prefeitura Campinas adotará as medidas necessárias
para não permitir o uso das cores laranja e azul nos uniformes usados
pelos órgãos do Governo Municipal e entidades privadas para evitar
confundir as ações diante de desastres.
Outras inovações
Além do símbolo, o Sistema Municipal de Defesa Civil conta com novas
medidas, como a inclusão do Grupo de Estudos de Trabalho de Assistência
Humanitária (Getah) e o Cartão de Pagamento de Defesa Civil. As inovações
foram adotadas por meio do Decreto 17.783 que o prefeito Pedro Serafim
assinou e está publicado na edição do Diário Oficial de 29 de novembro.
Com isso, segundo o diretor da Defesa Civil, o sistema se enquadrou ao Plano
Nacional de Defesa Civil, oficializado por meio da Lei Federal 12.608. O Getah,
integrado por funcionários de diversos setores da Administração Municipal,
elaborou o Plano Integrado de Gerenciamento de Assistência Humanitária para

Situações de Desastres. Consiste em um conjunto de medidas planejadas para
socorrer com rapidez e eficácia vítimas em situação de risco.
Quando necessário, o conjunto de procedimentos é desencadeado pelos
órgãos que integram o Sistema Municipal de Defesa Civil (Simdec) dentre os
quais estão o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Hospital
Municipal Dr. Mário Gatti, Serviços Técnicos Gerais (Setec), Secretarias
Municipais de Cidadania, Assistência e Inclusão Social (SMCAIS), de Saúde
(SMS), de Comunicação (SMC), de Chefia de Gabinete (SMCG), Centrais de
Abastecimento de Campinas (Ceasa Campinas), Sociedade de Abastecimento
de Água e Saneamento (Sanasa) e Corpo de Bombeiros.
Garantia da vida
O foco principal é garantir a vida das vítimas. Por isso, a abrangência da
operação estará relacionada com a dimensão do problema, que será
caracterizada fundamentalmente pelo número de pessoas desalojadas,
desabrigadas, feridas, desaparecidas ou falecidas. De qualquer forma, as
equipes de cada área saberão agir prontamente quando acionadas, porque
contam com um esquema de atendimento pré-definido.
A integração entre os órgãos é fator primordial para se evitar falhas na
comunicação e, por consequência, não comprometer o andamento das ações.
Desse modo, é muito importante a fidelidade dos dados, o que se torna
possível com a utilização de uma ficha padronizada e registro no programa
específico de computador denominado Donare.
A vantagem dessa ferramenta da Web, gerenciada pela Informática dos
Municípios Associados (IMA), é a facilidade operacional para reunir dados
sobre o número de vítimas, atendimentos prestados, o consumo de
suprimentos e registro de doações. Todas as informações estarão disponíveis
aos órgãos que fazem parte do Sistema Municipal de Defesa Civil.
Cartão
O Cartão de Pagamento de Defesa Civil (CPDC) é um meio de pagamento
específico para ações necessárias no atendimento emergencial, auxiliando a
Administração Municipal no controle dos gastos, com agilidade e segurança.
Ele é destinado exclusivamente para pagamento despesas em situação de
emergência ou estado de calamidade pública, por órgãos que integram o
Sistema Municipal de Defesa Civil.
Decreto
Além do Getah e do Cartão de Defesa Civil, o Decreto designa também ao
Sistema identificar e mapear as áreas de risco de desastres e vedar ocupações
por famílias. Também os seus integrantes têm a incumbência vistoriar
edificações e organizar abrigos para pessoas que ficarem desalojadas.

O dispositivo também autoriza os órgão que integram o Sistema a promoverem
simulados de atendimento emergenciais e treinamentos de voluntários da
comunidade para apoiar no atendimento em situação de desastres.
Os setores que participam do sistema também ficam responsáveis em informar
os governos estadual e federal sobre a ocorrência de desastres e sobre as
atividades de proteção civil. Devem ainda estimular a participação de entidades
privadas, associações de voluntários, clubes de serviços e associações de
classe nas ações emergenciais.
Intensificação
Com o objetivo de reduzir o impacto das chuvas na cidade por meio de
medidas preventivas e emergenciais, a Operação Verão começou a ser
intensificada a partir do último sábado, 1º de dezembro, e seguirá nesse ritmo
até o dia 30 de março de 2013, com previsão de ampliação conforme as
condições climáticas.
A ação passou a ser de caráter permanente na cidade desde a publicação do
decreto 17.566, de 20 de abril de 2012. Durante a estiagem foram realizados
trabalhos preventivos: remoção de famílias de áreas de risco, limpeza e
reforma de galerias para captação de águas pluviais, entre outros serviços.
Além de dar sequência nas medidas preventivas, principalmente na remoção
de famílias de áreas de riscos e limpeza de galerias, a operação engloba ações
emergenciais de responsabilidade dos órgãos que integram o Sistema
Municipal de Defesa Civil. Elas são desencadeadas conforme a dimensão dos
problemas causados pelas chuvas.
Entre as medidas a serem desenvolvidas com mais intensidade nesse período
constam a análise dos boletins meteorológicos, índices pluviométricos e de
elevação dos níveis dos córregos e rios que passam pela cidade. As situações
serão classificadas por níveis de observação, atenção, alerta e de alerta
máximo.
As câmeras do Centro Integrado de Monitoramento de Campinas (CIMCamp)
estarão funcionando de forma integrada ao trabalho, principalmente as que
estão situadas em locais onde ocorrem mais alagamentos de vias quando
chove forte, como é o caso da Avenida Orosimbo Maia. Quando for constatado
que o nível de água dos rios e córregos estiver subindo rapidamente, os
trechos serão bloqueados para impedir a passagem de veículos e pedestres.

