
 

 

 

Americana (São Paulo), Brazil

Relatório do progresso local sobre a implementação
do Quadro de Ação de Hyogo (2013-2014)

 

Prefeito: Diego De Nadai

Nome do ponto focal: Fred Alves

Organização: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Título/Posição: DIRETOR DE DEFESA CIVIL

E-mail address: defesacivil.americana@yahoo.com.br

Telefone: (19) 3405-8999

 
 
Período do relatório: 2013-2014

Atualizado pela última vez
em:

28 March 2014

Imprima a data: 28 March 2014

Idioma do relatório: Português

 
 
A Local HFA Monitor update published by PreventionWeb

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/progress/reports/

Local Progress Report 2013-2014 1/23



Prioridade de Ação 1
Certifique-se de que a redução de desastres seja uma prioridade nacional e local com
uma forte base institucional para implantação.

 

Indicador central 1.1
Política nacional e quadro jurídico para a redução de risco de desastres existem com
responsabilidades descentralizadas e capacidades em todos os níveis.
  

Até que ponto as organizações locais (incluindo o governo local)
estão capacitadas (conhecimento, experiência, mandato oficial) para
a redução de risco de desastres e adaptação à mudança climática?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Todas as Secretarias da Prefeitura de Americana estão interligadas para prevenir e
reduzir quaisquer tipos de desastres. A comunicação e a transição de documentos
(ofícios) ocorrem de forma instantânea, com isso, qualquer problema que houver em
algum ponto da cidade, será direcionado ao órgão competente, e resolvido o mais
rápido possível. Todas as Secretarias têm um ou mais profissionais graduados em
diversas áreas, cobrindo a necessidade básica de cada órgão. A Defesa Civil de
Americana monitora de hora em hora a mudança de temperatura, a umidade do ar e
uma possível chuva que possa atingir a cidade de Americana, seja durante a
Operação Verão com também durante a Operação Estiagem. Isso facilita a
prevenção dos desastres, pois diminui o índice de ocorrer algum tipo de surpresa
desagradável, como uma forte estiagem ou uma tempestade, lembrando que a
prevenção ocorre durante o ano inteiro.  

Link relacionados
      > Decreto nº 9.658
  

Até que ponto existem parcerias entre as comunidades, setor
privado e autoridades locais para reduzir o risco?

Nível de progresso alcançado: 3
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Descrição de Progresso e Resultados:

Além da ótima comunicação entre as Secretarias, há também um grande
relacionamento entre a Prefeitura e a Defesa Civil com as comunidades locais. E é
através dos simulados, organizados pelo Coordenador da Defesa Civil de Americana,
Fred Alves, que a população local aprimora os conhecimentos básicos de como agir
durante um desastre de pequeno, médio ou grande porte. Consequentemente, a troca
de informações ocorre de maneira mais natural e plausível, estando todos preparados
para qualquer ocorrência.  

Indicador central 1.2
Recursos específiicos e adequados estão disponíveis para implantar planos de
redução de risco de desastres e atividades em todos os níveis administrativos.
  

Até que ponto o governo local tem acesso a recursos financeiros
adequados para realizar as atividades de redução de risco?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Através de um projeto assinado entre o Prefeito de Americana, Diego de Nadai, e a
Agência Metropolitana de Campinas (AGEMCAMP), a Defesa Civil de Americana
recebeu melhorias, tanto na parte operacional, com carros, equipamentos (bomba
costal, abafadores, pás...), como também recebeu melhorias no interior da Defesa
Civil, como computadores, e matérias de escritório. Além disto, há também um cartão
fornecido pelo Estado de São Paulo que é destinado exclusivamente para a
construção ou reconstrução de qualquer obra destruída ou deteriorada por causa de
algum desastre natural, humano ou tecnológico.  

  

Até que ponto o governo local aloca recursos financeiros
suficientes para realizar atividades de Redução de Risco de
Desastres incluindo resposta efetiva a desastres e recuperação?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura de Americana está constantemente trabalhando para melhorar a cidade.
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Foi finalizado há alguns meses as obras na principal Avenida de Americana, que é a
Avenida Brasil. O local era conhecido por constantes alagamentos. Hoje, devido a
grandes melhorias, é praticamente nulo este tipo de fenômeno. Este é um dos
grandes exemplos que Americana pode oferecer como forma de justificativa para
provar que a cidade está cada vez mais adequada na prevenção de desastres. Caso
ocorra alguma surpresa desagradável, a Defesa Civil, em conjunto com as
Secretarias competentes, estão preparados para ajudar a população da cidade, e
após o ocorrido, todos trabalharão de forma organizada para que haja a recuperação
dos pontos destruídos por causa do evento.  

Indicador central 1.3
A participação da comunidade e a descentralização são asseguradas por meio da
delegação de autoridade e de recursos aos níveis locais.
  

Quanto o governo local ??apoia comunidades vulneráveis locais
(especialmente as mulheres, idosos, enfermos, crianças) a
participarem ativamente na tomada de decisão sobre redução de
risco, formulação de políticas, planejamento e processos de
implantação?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

No dia 19/02/2014 foi realizada uma conferencia aberta ao público da cidade de
Americana e região, onde foram discutidas novas propostas de redução de riscos e
desastres, além do planejamento, que serão levadas para Brasília, a fim de melhorar
o estilo de vida das pessoas.  

  

Até que ponto o governo local oferece treinamento em redução de
risco para as autoridades locais e líderes comunitários?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Há pouco incentivo do governo local neste aspecto, porém a Defesa Civil de
Americana tem projetos de realizar semestralmente vários tipos de treinamentos, que
vão desde pequenos desastres, até desastres de grande porte.  
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Com que regularidade o governo local conduz programas de
conscientização e educação sobre Redução de Risco de Desastres e
prevenção de catástrofes para as comunidades locais?

Nível de progresso alcançado: 2

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Sim

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

O Projeto Agente Mirim, da Defesa Civil, inclui em suas aulas, diversos assuntos
relacionados sobre a conscientização e educação sobre Redução de Risco de
Desastres.  

Indicador central 1.4
Uma plataforma nacional multissetorial para a redução de risco de desastres está
funcionando.
  

Até que ponto o governo local participa do planejamento nacional
da Redução de Risco de Desastres?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

O Coordenador da Defesa Civil de Americana, Fred Ales, junto com algum Agente de
Defesa Civil, estão sempre participando das reuniões administradas e organizadas
pela CEDEC ou pela REDEC em todo os estado de São Paulo. As pautas frequentes
são sobre assuntos relacionados à Redução de Desastres, com foco sempre na
Operação Estiagem e na Operação Verão. Além disso, há também a interação entre
as Defesas Civis da região, com projetos que visa informar a população sobre os
riscos e prevenções que cada cidadão deve ter.  
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Prioridade de Ação 2
Identifique, avalie e monitore os riscos de desastres e reforce o sistema de alerta e
alarme

 

Indicador central 2.1
Avaliações de risco locais e nacionais baseadas em base de dados sobre ameaças e
informações sobre vulnerabilidades estão disponíveis e incluem níveis de risco.
  

Até que ponto o governo local realizou avaliações de risco de
desastres completos para os principais setores de desenvolvimento
vulneráveis ??em sua autoridade local?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

No dia 22 de Fevereiro de 2013 foi entregue a Defesa Civil de Americana, um estudo
feito pelo Instituto de Pesquisa e Tecnológicas, que tinha como objetivo o
mapeamento das áreas de alto e muito risco a deslizamento e inundações na cidade
de Americana. Um relatório de quase 100 páginas mostra, através de imagens e
textos, todas as principais áreas de risco na cidade. Além disto, explicam de forma
didática os conceitos relacionados a este assunto. Este estudo facilita o trabalho da
Defesa Civil para prevenir os desastres, auxiliando nas obras para melhoria da
cidade.  

Link relacionados
      > IPT - Estudo
  

Até que ponto essas avaliações de risco são regularmente
atualizadas, por exemplo, anualmente, ou em uma base bi-anual?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

O estudo pode ser solicitado sempre que necessário, a partir da avaliação do
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Coordenador da Defesa Civil, para que seja atualizado. A necessidade de tal
procedimento pode variar de alguns meses, até alguns anos.  

  

De que maneira as avaliações de risco de desastres estão
incorporadas em todos os planos de desenvolvimento local
relevante de uma forma consistente?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Após estudo detalhado das áreas de risco de desastres, feito pelo Instituto de
Pesquisa e Tecnológicas, todos e quaisquer planos de desenvolvimento local são
elaborados a partir das informações disponíveis neste estudo. Além de que, são
executadas obras de melhorias em diversos pontos da cidade, a fim de sanar o
problema em questão, como é o caso da principal avenida da cidade, a Av. Brasil.  

  

Até que ponto as escolas, hospitais e unidades de saúde recebem
atenção especial para avaliações de risco para "todos as ameaças"
em sua autoridade local?

Nível de progresso alcançado: 3

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Quaisquer que forem as desastres naturais, seja durante a Operação Verão, como
durante a Operação Estiagem, a Defesa Civil de Americana atua, de forma
preventiva, para reduzir ao máximo um evento que denigra o bem-estar da
sociedade. E através desta conduta, as Escolas e Hospitais são os primeiros a serem
acionados pela Prefeitura. Seja através de contato telefônico, para que a transmissão
de informação corra mais rápido, ou o contato pessoal.  

  

Local Progress Report 2013-2014 7/23



Quão seguras são todas as principais escolas, hospitais e unidades
de saúde em relação a desastres de forma que tenham capacidade
de se manter operacionais durante emergências?

Nível de progresso alcançado: 3

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Levando em consideração que a cidade de Americana apresente risco quase nulo de
deslizamentos, e que os focos de incêndios são em regiões distantes das regiões
mais habitadas, as escolas, hospitais e unidades de saúde estão muito bem
resguardadas dos principais desastres que ocorrem em Americana, que são a
inundação e a estiagem (baixa umidade do ar). Em Ambas, a Defesa Civil opera em
modo preventivo caso haja necessidade. a Umidade é observada hora por hora, e os
pontos principais que ocorrem a inundação são fiscalizados de perto pelos Agente de
Defesa Civil, sendo necessário desviar o transito.  

Indicador central 2.2
Os sistemas existem para monitorar, arquivar e difundir dados sobre riscos chave e
vulnerabilidades .

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

Indicador central 2.3
Os sistemas de alerta estão em vigor para todos os grandes riscos, com divulgação
às comunidades.
  

Até que ponto os centros de alerta estão estabelecidos, com
pessoal adequado (ou pessoal de plantão) e com recursos
suficientes (back ups de energia, redundância de equipamentos etc )
o tempo todo?

Nível de progresso alcançado: 3
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Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil de Americana conta com 07 (sete) agentes de Defesa Civil, sendo um
deles formado em Engenharia Civil, que estão 24 horas do dia em alerta e operante
para caso haja alguma emergência . Além disso, há dois carros, modelo Gol. Além da
comunicação com 02 (dois) telefones fixos e 01 (um) celular. Há contato direto com o
pessoal do DAE, para caso haja a necessidade de um caminhão pipa.  

  

Quanto que os sistemas de alerta e alarme permitem a participação
adequada da comunidade?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Qualquer informação, seja do tempo ou do clima, é transmitida pelas principais rádios
locais, além das matérias veinculadas no site da Prefeitura e nos jornais da cidade.  

Indicador central 2.4
Avaliações de risco locais e nacionais levam em conta riscos regionais /
transfronteiriços, tendo em vista a cooperação regional sobre redução de risco.
  

Até que ponto as avaliações de risco locais, estão associadas e
apoiadas nos conhecimentos e avaliações comunitárias e nos
planos de gestão nacionais e estaduais? 

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Todas as ações desenvolvidas no município referentes as avaliações de riscos locais
estão sempre apoiadas nos estudos e ações da Defesa Civil Local e nos planos de
gestão nacionais e estaduais.  
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Prioridade de Ação 3
Utilize conhecimento, inovação e educação para criar uma cultura de segurança e
resistência em todos os níveis

 

Indicador central 3.1
Informações relevantes sobre desastres estão disponíveis e acessíveis em todos os
níveis, a todos os interessados ??(por meio de redes, desenvolvimento de sistemas
de compartilhamento de informação, etc.)
  

Com que regularidade o governo local transmite para a comunidade
informações sobre as tendências locais de ameaças e medidas de
redução de risco (utilizando um Plano de Comunicação de Risco,
por exemplo), incluindo avisos prévios de provável impacto de
risco?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

É realizada regularmente reuniões entre as Defesas Civis da RMC. Nela,
organizamos simulado que ajudam a orientar a população de como agir em dias de
chuva, seca e calor. Além disto, a Defesa Civil de Americana informa diariamente aos
veículos de comunicação a umidade relativa do ar. Com isso, de hora em hora as
rádios de Americana passam a informação para seus ouvintes. Caso a umidade
esteja abaixo do aceitável, é feita a paralisação das aulas de educação física nas
escolas. Através das redes sociais, a Defesa Civil publica em seu perfil, um resumo
de como será o dia, informando se haverá sol ou chuva. Em caso de chuva, a
quantidade em mm é passada ao leitor. Além disso, é informada também a
temperatura máxima e mínima do dia. Há também simulados organizados a partir da
iniciativa da própria Defesa Civil de Americana.  

Indicador central 3.2
Currículos escolares, material de educação e treinamentos relevantes incluem a
redução de risco de desastres e os conceitos de recuperação e práticas.
  

Até que ponto as escolas e faculdades locais incluem cursos,
educação ou treinamento na redução do risco de desastres
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(incluindo os riscos relacionados com o clima), como parte do
currículo de educação?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Há pouco incentivo para a população em relação a este aspecto.  

Indicador central 3.3
Métodos de pesquisa e ferramentas para multi-avaliações de risco e análise de custo-
benefício são desenvolvidos e fortalecidos.

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

Indicador central 3.4
Estratégia de consciência pública nacional existe para estimular uma cultura de
resistência ao desastre, com extensão às comunidades urbanas e rurais.

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --
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Prioridade de Ação 4
Reduza os fatores de risco subjacentes

 

Indicador central 4.1
A redução de risco de desastres é um objetivo essencial das políticas e planos
ambientais correlatos, inclusive para uso do solo, manejo de recursos naturais e
adaptação à mudança climática.
  

Até que ponto as políticas de Redução de Risco de Desastre de
governo locais, estratégias e planos de implantação são integrados
com o desenvolvimento ambiental e planos de gestão dos recursos
naturais existentes?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Coordenador da Defesa Civil de Americana, Fred Ales, junto com algum Agente de
Defesa Civil, estão sempre participando das reuniões administradas e organizadas
pela CEDEC ou pela REDEC em todo os estado de São Paulo. As pautas frequentes
são sobre assuntos relacionados à Redução de Desastres, com foco sempre na
Operação Estiagem e na Operação Verão. Além disso, há também a interação entre
as Defesas Civis da região, com projetos que visa informar a população sobre os
riscos e prevenções que cada cidadão deve ter.  

  

Até que ponto as políticas de uso do solo e os regulamentos de
planejamento para habitação e infra-estrutura de desenvolvimento
levam o risco de desastre atual e o projetado (incluindo os riscos
relacionados com o clima) em conta?

Nível de progresso alcançado: 4

Habitação Sim
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Comunicação Não

Transporte Sim

Energia Não

Descrição de Progresso e Resultados:

O município através da Lei 4597/2008 que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado- PDDI , e das leis complementares Lei de Parcelamento do Solo 4676/2008
Lei de Uso do Solo 5012, regulamentou o uso do solo urbano evitando a construção
em áreas de risco, e mantém políticas públicas que auxiliam nesse controle através
de ações integradas entre as Secretarias Municipais..  

Link relacionados
      > Lei Nº 4.676/2008
      > Lei Nº 4.597/2008
  

Até que ponto os regulamentos de uso e ocupação do solo para
áreas de risco, e os códigos de construção, de segurança e de
saúde são aplicados em todas as zonas de desenvolvimento e tipos
de construção? 

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Todo empreendimento no município obedecem o estabelecido no PDDI, não temos
loteamentos irregulares e nem favelas , apenas alguns barracos que são sempre
orientados e supervisionados pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento
Urbano e a Defesa Civil  

  

Quão fortes são os regulamentos existentes (planos de uso e
ocupação do solo, códigos de construção, etc) para apoiar a
redução de risco de desastres locais?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:
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Temos a certeza que o estabelecido em nosso PDDI e leis complementares são o
suficiente para prevenir novos riscos de desastres locais , bem como para apoiar a
redução dos riscos existentes e apontados nos estudos desenvolvidos pela Defesa
Civil através de ações conjuntas com órgãos Estaduais e Federais  

  

Até que ponto o governo local apoia a restauração, proteção e
gestão sustentável dos serviços ambientais?

Nível de progresso alcançado: 2

Florestas Não

Zonas costeiras Não

Zonas húmidas Não

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Não

Pesca Não

Descrição de Progresso e Resultados:

Apenas para assuntos relacionados a recursos hídricos.  

  

Quanto que as organizações da sociedade civil e os cidadãos
participam na proteção, restauração e gestão sustentável dos
serviços dos ecossistemas?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Sociedade civil participa através do Comdema – Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente (Conselho paritário), Sociedade Amigos de Bairro e Universidades
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Locais (UNISAL, FATEC e FAM)  

  

Quanto o setor privado participa na implantação de planos de
gestão ambientais e de ecossistemas em seu município?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Setor Privado atua através de parcerias com a Administração Pública, na
realização de eventos sócio ambientais voltados a comunidade, bem como para
viabilizar projetos desenvolvidos pela SMA.  

Indicador central 4.2
Políticas e planos de desenvolvimento social estão sendo implantados para reduzir a
vulnerabilidade das populações de maior risco.
  

Qual é a extensão dos serviços financeiros (por exemplo, esquemas
de poupança e crédito, macro e microsseguro) disponíveis para as
famílias vulneráveis ??e marginalizadas instaladas em áreas de
risco?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

A Prefeitura de Americana disponibiliza projetos para as famílias com necessidade
especiais. Um dos projetos é a “Minha Casa Minha Vida”, onde a família entra no
programa para conseguir a casa própria. Além deste, há também o “Bolsa Aluguel”,
onde a família, sem moradia, devido a perca da casa por causa dos desastres,
consegue durante um ano, uma casa temporária. E durante este um ano, a Prefeitura
paga o aluguel.  

  

Até que ponto o micro financiamento, auxílio em dinheiro,
empréstimos facilitados, garantias de empréstimos, etc. estão
disponíveis para que as famílias afetadas possam reiniciar os meios
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de subsistência após desastres?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Todos os moradores, em especial os de baixa renda, que residem em Americana,
tem total acesso a todos os programas de empréstimos e de financiamento
disponibilizados pela Prefeitura de Americana. Vale lembrar que os interessados tem
que apenas apresentar a documentação na Secretaria de Promoção Social.  

Indicador central 4.3
Planos e políticas setoriais econômicas e produtivas foram implantados para reduzir a
vulnerabilidade das atividades econômicas.
  

Como os incentivos econômicos para investir na redução de risco
de desastres para as famílias e empresas (prêmios de seguro
reduzidos para as famílias, isenções fiscais para as empresas) são
estabelecidos ? 

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Prejudicado  

  

Até que ponto as associações empresariais locais, como câmaras
de comércio e similares, apoiam empenhos às pequenas empresas
para a continuidade dos negócios durante e após os desastres?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

As associações ainda não mobilizam-se neste aspecto.  

Indicador central 4.4
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Planejamento e gestão dos assentamentos humanos incorporam elementos de
redução de risco de desastres, incluindo o cumprimento de códigos de construção.
  

Quão adequadamente equipamentos públicos críticos e infra-
estruturas localizados em áreas de alto risco recebem avaliações de
risco para todos os tipos de ameaça e de segurança?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O Sistema de Capitação de Água fica localizada à jusante de uma Rodovia Estadual
de grande trafego de veículos com cargas perigosas.  

  

Quão adequadas são as medidas que estão sendo tomadas para
proteger instalações públicas e de infra-estrutura críticas aos danos
provocados por desastres?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

No caso das instalações públicas, estão sendo refeitos e avaliados todos os sistemas
de combate a incêndio das edificações.  

Indicador central 4.5
Medidas de redução de riscos são integradas nos processos de recuperação pós-
desastre e de reabilitação.
  

Até que ponto as medidas para redução de risco de desastres estão
integradas a ações de recuperação pós-desastre e atividades de
reabilitação (ou seja, reconstruir melhor, subsistência de
reabilitação )?

Nível de progresso alcançado: 3
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Descrição de Progresso e Resultados:

Constantemente, agentes de Defesa Civil, estão aperfeiçoando, seja na parte prática
como na parte teórica, em cursos de EAD ou presencial, o tempo de resposta em
frente a um desastre. A Prefeitura de Americana está contribuindo com isso para a
melhoria dos principais pontos de alagamento (o que mais ocorre na cidade). Além
disto, são realizadas ações integradas entre as Defesas Civis da região,
principalmente durante a Operação Estiagem, a fim de conscientizar melhor a
população em frente a um desastre.  

Indicador central 4.6
Procedimentos existem para avaliar os impactos de riscos de desastres de grandes
projetos de desenvolvimento, especialmente de infraestrutura. 
  

Até que ponto o governo local ou outros níveis de governo têm
programas especiais para avaliar regularmente escolas, hospitais e
unidades de saúde acerca da manutenção, cumprimento dos
códigos de construção, segurança geral, riscos relacionados ao
clima, etc?

Nível de progresso alcançado: 4

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

Em relação a segurança de escolas, hospitais e centro de saúde, são respeitados
esta Instrução Técnica (IT) aplica-se às edificações e áreas de risco onde se exige o
Plano de Emergência contra Incêndio, de acordo com o Decreto Estadual nº
56.819/11 - Regulamento de Segurança contra Incêndio das edificações e áreas de
risco do Estado de São Paulo.  

Link relacionados
      > Instrução Técnica Corpo de Bombeiros de SP
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Prioridade de Ação 5
Reforce a preparação de desastres para uma resposta eficaz em todos os níveis

 

Indicador central 5.1
Capacidade diretiva, técnica e institucional forte, e mecanismos de administração do
risco de desastres, com uma perspectiva de redução de risco de desastres estão em
andamento.

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --

Indicador central 5.2
Planos de preparação para desastres e planos de contingência estão em vigor em
todos os níveis administrativos, e exercícios regulares de treinamento e simulados
são realizados para testar e desenvolver programas de resposta a desastres.
  

Com que regularidade os exercícios simulados são realizados com a
participação de organizações governamentais, não governamentais,
líderes locais e voluntários relevantes?

Nível de progresso alcançado: 5

Descrição de Progresso e Resultados:

A Defesa Civil de Americana vem nos últimos anos realizando simulados
relacionados a produtos químicos, incêndios, planos de abandonos, dentro de
escolas e da festa do peão. O planejamento da Defesa Civil é realizar no minimo um
simulado por semestre, totalizando 2 por ano. Esses simulados, é aberto para
interessados, a fim de passar informação para a população, para que um dia ele
possam por em prática.  

  

Quão disponíveis são os recursos-chave para uma resposta eficaz,
tais como suprimentos de emergência, abrigos de emergência, rotas
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de abandono dentificadas e planos de contingência permanentes?

Nível de progresso alcançado: 4

Estoques de suprimentos de emergência Não

Abrigos de emergência Sim

Rotas seguras de evacuação identificadas Não

Plano de contingência ou plano de
preparação da comunidade para
desastres para todos os grandes riscos.

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

No caso de um desastre, é acionado o Plano de Contingência Municipal de Defesa
Civil. A Defesa Civil de Americana coordena suprimentos como a alimentação pela
Secretaria de Administração, suprimentos da Área de Saúde, pela Secretaria de
Saúde. Os abrigos da cidade são os ginásios da Secretaria de Esporte, que atende a
carta humanitária da ONU.  

Documentos de referência
      > Plano de Contingência de Americana
  

Até que ponto o governo local tem um centro de operações de
emergência (COE) e / ou um sistema de comunicação de
emergência?

Nível de progresso alcançado: 4

Descrição de Progresso e Resultados:

Há dentro da Defesa Civil, um Centro de Operações e Emergência (COE). Este
espaço é reservado para a elaboração ou discussão de quaisquer planos ou obras de
melhorias na cidade de Americana. Espaço grande o suficiente para agrupar cerca de
15 a 20 pessoas.  
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Quão conscientes estão os cidadãos dos planos de abandono ou
exercícios para evacuações, quando necessários?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Há pouco incentivo para a população em relação a este aspecto.  

  

Até que ponto o Plano de Contingência (ou plano similar) inclui um
esquema para a recuperação pós-catástrofe e reconstrução,
incluindo avaliação das necessidades de reabilitação e meios de
subsistência?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

Caso aconteça uma catástrofe, as Secretarias de Obras, Departamento de Água e
Esgoto (DAE), Habitação, Serviços Urbanos e Defesa Civil, avaliarão os danos
causados pelo desastre, e por meio da Secretaria de Convênios, buscará verbas, a
nível de Estado e União, para a recuperação e reconstrução pós-catástrofe. Em
relação aos meios de subsistência, as famílias serão inseridas nos Programas Sociais
do Município, relacionados a programas de habitação, e também no Bolsa Habitação.
 

Documentos de referência
      > Plano de Contingência de Americana
  

Até que ponto os simulados e exercícios regulares de preparação
para desastres são realizados em escolas, hospitais e centros de
saúde?

Nível de progresso alcançado: 3

Escolas Sim
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Hospitais / centros de saúde Não

Descrição de Progresso e Resultados:

É através do Projeto Agente Mirim de Defesa Civil, que os estudantes das principais
escolas Municipais e Estaduais de Americana recebem orientações, dos diversos
setores da Prefeitura (GAMA, DAE, Dengue, Defesa Civil...) para que hajam da
melhor maneira possível durante um desastre.  

Indicador central 5.3
Reservas financeiras e mecanismos de contingência estão em vigor para apoiar uma
resposta eficaz e ações de recuperação quando necessárias.
  

Até que ponto as instituições locais têm acesso às reservas
financeiras para providenciar resposta efetiva a desastres e
recuperação rápida?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

A cidade de Americana está concluindo o processo para ter o Cartão fornecido pelo
governo federal, onde deverá ser usado em caso de emergências, como o
planejamento e conclusão de obras que auxiliariam, de forma imediata, o bem-estar
da população.  

  

Qual o investimento que o governo local faz em recursos e
conhecimentos para ajudar as vítimas de impactos psico-sociais
(psicológico, emocional) dos desastres?

Nível de progresso alcançado: 3

Descrição de Progresso e Resultados:

O investimento do município na área de Assistência Social para apoiar as vitimas em
situações de desastres, são efetuados por meio de Recursos humanos,
equipamentos físicos, materiais, consumo, capacitações da equipe técnica, dentro
outros. Segue abaixo o quadro de investimentos.  
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Indicador central 5.4
Procedimentos existem para trocar informações relevantes durante os eventos de
risco e desastres, e para realizar avaliações pós-evento.

-- Não há questões relacionadas ao contexto local --
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