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1° Encontro de Gestores Municipais de Proteção e 

Defesa Civil – Grandes Metrópoles 

Com objetivo de promover o intercâmbio entre as cidades de Guarulhos, São Paulo, 

Campinas e Belo Horizonte, compartilhando experiências e desafios comuns nas ações 

de Proteção e Defesa Civil e Cidades Resilientes em municípios com população acima 

de 1000.000 de Habitantes. 

O evento aconteceu no Hotel Monreale – Rua Ramos de Azevedo 100 – Guarulhos no 

dia 30 de janeiro de 2018 . 

 

 



 

 

Próximo Encontro: abril de 2018 – Guarulhos 

Guarulhos sedia 1º Encontro de Coordenadorias 
Municipais de Proteção e Defesa Civil 

1 Fevereiro, 2018 - 11:45 

 



A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Coordenadoria 
Municipal deDefesa Civil de Guarulhos (Comdec), recebeu 
nesta terça-feira (30/01), no Hotel Monreale, no Centro, 
representantes da Defesa Civil das cidades deSão Paulo, Campinas e 
Belo Horizonte. O evento deu início à agenda deencontros entre os 
sistemas de grandes municípios para discutir tecnologias e 
estratégias de prevenção a desastres naturais. 

Representantes das cidades presentes apresentaram os métodos 
mais utilizados diante de problemas recorrentes, de acordo com as 
diferenças climáticas. Além disso, foi compartilhada a evolução 
traçada desde a criação da Defesa Civil e o atual cenário dos serviços 
prestados nos municípios em pauta. 

O Coordenador de Defesa Civil de Guarulhos, coronel Valdir Pires, 
destacou as medidas de proteção para superar as dificuldades 
enfrentadas na cidade nos verões anteriores, ressaltando a 
criatividade e o esforço das equipes diante dos desafios econômicos 
enfrentados atualmente. “No ano passado, fizemos até o impossível e 
neste temos o objetivo de melhorar mais ainda”, afirmou. 

Na oportunidade, o coordenador da Defesa Civil, coronel Alexandre 
Lucas, ressaltou que esperava há muito tempo por um encontro que 
unisse as forças em prol de melhorias. “Esta reunião é a semente que 
pode mudar a Defesa Civil do Brasil”, afirmou. 

Imagens: Fábio Nunes Teixeira/PMG  

FONTE:http://www.guarulhos.sp.gov.br/municipal-de-defesa-civil/conteudo/guarulhos-

sedia-1%C2%BA-encontro-de-coordenadorias-municipais-de 

 

Prefeitura simula reação a situações emergenciais 

 

Exercício envolveu quase 50 servidores e faz parte das ações para mitigiar o efeito de 

eventuais enchentes 



O que fazer quando uma forte chuva causa múltiplos registros de deslizamentos, 
alagamentos e quedas de árvore? A reação da Prefeitura de Itatiba a um evento de 
catástrofe foi testada pela Defesa Civil de Campinas na sexta-feira, 2, como parte da 
preparação do município para enfrentar eventuais situações emergenciais. 

O exercício aconteceu no auditório do Centro Administrativo 'Prefeito Ettore 
Consoline'. "Esse treinamento foi uma solicitação do Prefeito Douglas Augusto para 
que a gente aprimore cada vez mais as ações de resiliência aqui no município e 
também para a Operação Verão. O objetivo principal do simulado é a integração entre 
as secretarias em uma situação de crise", comentou o Coordenador Regional da Defesa 
Civil, Sidnei Furtado Fernandes, que comandou a simulação. 

REAÇÃO ÀS OCORRÊNCIAS 

O auditório do Centro Administrativo transformou-se em um Centro de Operações de 
Emergência (COE). Os secretários municipais assumiram uma pasta diferente daquelas 
que estão habituados, para que entendessem as dificuldades e desafios de outros 
setores. Cerca de 50 servidores participaram da prática. 

O exercício começou com um alerta de chuva forte, que desencadeou o 
monitoramento das sondas de nível no Ribeirão Jacaré. Na sequência, prefeito e 
secretários, submetidos a situações de estresse, precisaram reagir à 28 ocorrências, 
entre alagamentos, desmoronamento de residências, queda de pontes e árvore, 
deslocando recursos materiais e humanos para atender às situações que surgiam. 

Ao final, o Secretário Washington Bortolossi, que no exercício foi responsável pela 
Secretaria de Governo, e a Coordenadora da Civil de Itatiba, Leila Cavallaro, 
concederam uma entrevista a Artur Vasconcellos Araújo, Diretor de Comunicação da 
Prefeitura de Campinas, que participou do exercício representando o papel da 
imprensa. 

 



"Foi muito importante termos realizado esse exercício, pois conseguimos identificar 
pontos que precisam ser melhorados em nosso planejamento e preparação para 
eventuais enchentes. Tenho certeza que todos aproveitaram bem essa oportunidade. 
Só temos a agradecer à Defesa Civil de Itatiba e de Campinas, que fizeram um grande 
trabalho na organização dessa simulação", comentou o Prefeito Douglas Augusto 
Pinheiro de Oliveira. "Queremos agora fazer um treinamento externo, envolvendo 
também a comunidade", completou. 

PALESTRAS 

Na parte da manhã, antes do teste prático, Sidnei Fernandes explicou as experiências 
que teve ao lidar com situações extremas, mostrando exemplos de COEs com muita 
estrutura e com pouca estrutura. Itatiba é um dos sete municípios brasileiros 
escolhidos para realizar a terceira fase da Campanha da ONU "Construindo Cidades 
Resilientes". 

Na sequência, a psicóloga Dra. Elaine Gomes dos Reis Alves, pesquisadora do Centro 
de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres da Universidade de São Paulo 
(CEPED - USP), palestrou sobre os efeitos de situações de estresse no corpo e na mente 
de desalojados, feridos, familiares, assim como autoridades, servidores e população 
em geral, comuns em situações de extrema pressão. 

FONTE:http://www.itatiba.sp.gov.br/noticias/prefeitura-realiza-simulacao-de-situacoes-

emergenciais.html 

 

Defesa Civil faz treinamento em Itatiba para prevenção 

de desastres 

 



 

05/02/2018 - 10:15 

A Defesa Civil de Campinas realizou sexta-feira, dia 2 de fevereiro, um treinamento 
com diversos setores da Prefeitura de Itatiba para gestão em situação de enchente no 
município. O objetivo, segundo Sidnei Furtado, coordenador da RMC e diretor da 
Defesa Civil de Campinas, foi o de “estabelecer procedimentos que facilitem a 
preparação e execução de ações  de resposta de desastres pela Prefeitura de Itatiba”. 
 
A atividade contou também com o apoio da IMA (Informática de Municípios 
Associados), que desenvolveu uma infraestrutura para a atividade, e da Secretaria de 
Comunicação, que colaborou com o treinamento de porta-vozes e uma análise das 
respostas em comunicação da equipe de governo de Itatiba. Uma psicóloga da USP 
(Universidade de São Paulo), a professora doutora Elaine Gomes dos Reis Alves, 
também participou da atividade, orientando sobre o processo de tomada de decisões 
em situações de grande estresse. 
 
O prefeito do município, Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira, elogiou a iniciativa e viu 
na atividade uma boa estratégia para melhorar a resposta do município ao risco de 
enchentes. Ele também elogiou o preparo da equipe de Campinas, que desenvolveu 
simulações de crise para o treinamento. 
 
Durante a atividade, foi montado um Centro de Operação de Emergência (COE), que 
teve a missão de lidar com as situações apresentadas, administrando logística, 
cooperação intersetorial no município, articulando auxílio com outras cidades da 
região e construindo uma estratégia de comunicação para com a imprensa, em meio a 
informações, ora falsas, ora verdadeiras, em redes sociais. 
FONTE:http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=33504 

 

 

Toolkit - planos nacionais de adaptação: construção da 
resiliência climática na agricultura 

Este conjunto de ferramentas é composto de vídeos, notas de palestra e conversas 
contínuas do curso on-line aberto maciço (MOOC) sobre Planos Nacionais de 
Adaptação: Construindo Resiliência ao Clima na Agricultura. 

Os materiais apresentados aqui foram originalmente compartilhados através da 
Plataforma de uma Plataforma de Parceria de Aprendizado sobre Mudanças Climáticas 
(UNCC: Aprendizagem) durante um MOOC de seis semanas. O curso ainda está 
disponível para aprendizado próprio na  UNCC: Saiba . Os materiais de aprendizagem 



do NAP-MOOC são apresentados como parte do Programa de Integração de 
Agricultura no Plano Nacional de Adaptação (NAP-AG) e são um esforço conjunto entre 
o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Organização das 
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO ), o Instituto das Nações Unidas 
para Formação e Pesquisa (UNITAR) e mais de 40 especialistas líderes em mudanças 
climáticas, finanças, agricultura, comunicações e muito mais. 

FONTE:http://adaptation-undp.org/resource-toolkit-national-adaptation-plans-building-climate-

resilience-agriculture 

 

Vulnerabilidade ambiental e sustentabilidade da dívida 
no Caribe: temos ferramentas suficientes para enfrentar 
o risco catastrófico? 

FONTE (S):  CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE COMÉRCIO E 
DESENVOLVIMENTO (UNCTAD)  

Este documento de política analisa o desafio para os países do Caribe investir na 
adaptação às mudanças climáticas e no seguro de riscos catastróficos quando há 
capacidade limitada para mobilizar recursos domésticos e financiamento multilateral 
insuficiente. Consequentemente, as catástrofes naturais em larga escala colocam em 
risco a viabilidade ambiental, econômica e social dos países vulneráveis ao meio 
ambiente. 

Pontos chave: 

• A ocorrência cada vez mais frequente de desastres naturais devido às 
mudanças climáticas coloca em risco a sustentabilidade da dívida e a 
estabilidade socioeconômica dos países em desenvolvimento vulneráveis. 

• A comunidade internacional deve rever e aprimorar as ferramentas disponíveis 
para esses países para manter a sustentabilidade da dívida e mobilizar recursos 
para adaptação às mudanças climáticas e transformação do desenvolvimento. 

• As medidas devem incluir uma revisão dos critérios para a priorização da APD e 
fundos de empréstimos em condições favoráveis, melhores sistemas de seguro 
e o estabelecimento de um Mecanismo Global de Desastres (GDM) sob os 
auspícios das Nações Unidas. 

FONTE:http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/presspb2017d11_en.pdf 

 



 

Princípios para uma comunicação efetiva e envolvimento 
público nas mudanças climáticas - Um manual para 
autores do IPCC 

Este manual estabelece seis princípios para uma comunicação efetiva e envolvimento 
público sobre as mudanças climáticas, adaptadas especificamente aos autores do 
IPCC. Ele captura os principais achados da pesquisa da literatura de ciências sociais e 
os relaciona com exemplos práticos e situações que um comunicador pode enfrentar. 

Os princípios orientadores são: 

1. Seja um comunicador confiante 
2. Fale sobre o mundo real, não ideias abstratas 
3. Conecte-se com o que interessa ao seu público 
4. Conte uma história humana 
5. Conduzir com o que você conhece 
6. Use a comunicação visual mais eficaz 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/56852?&a=email&utm_source=pw_email 

 

Novos métodos na mensuração da resiliência: insights 
iniciais de uma pesquisa de painel de telefone celular em 
Mianmar usando ferramentas subjetivas 

Este artigo apresenta os primeiros conhecimentos da Pesquisa Rápida de Resposta 
(RRR) do Programa de Resiliência e Adaptação ao Clima Extremos e Desastres 
(BRACED) em Myanmar, que está tentando duas inovações. O primeiro é o uso de 
abordagens subjetivas de medição de resiliência que buscam usar o conhecimento das 
pessoas sobre suas próprias capacidades para lidar com o risco. Isso contrasta com as 
abordagens "objetivas" tradicionais que dependem fortemente do julgamento 
especializado e da verificação externa para decidir o que torna as pessoas mais 
resistentes. O segundo é o uso de telefones celulares para coletar dados de 
levantamento de painéis baratos em tempo real em contextos pós-desastre. 

Os resultados iniciais da pesquisa RRR mostram como a resiliência subjetiva está 
fortemente associada a fatores como educação, pobreza, número de ocupantes 
domésticos e bem-estar. Embora as avaliações objetivas tradicionais reflitam muitos 
deles, existem várias disparidades entre avaliações subjetivas e objetivas - como o 



papel dos tipos de subsistência e a resiliência de famílias chefiadas por mulheres em 
relação a famílias chefiadas por homens. Os níveis de resiliência subjetiva variam 
consideravelmente em relação às capacidades relacionadas à resiliência e dependem 
muito da consideração da resiliência a uma ampla gama de choques globais ou a um 
perigo específico. O RRR continuará a coletar dados como parte dos esforços para 
rastrear taxas de recuperação pós-desastre; Este documento documenta as primeiras 
lições aprendidas no lançamento da pesquisa do celular para ajudar os outros 
interessados em usar qualquer uma das duas técnicas para medir a 
resiliência. Finalmente, este documento exige uma maior inovação e experimentação 
na mensuração da resiliência, reconhecendo a necessidade de uma ampla gama de 
ferramentas de medição para apoiar os diversos contextos e necessidades de avaliação 
da comunidade de desenvolvimento. 

FONTE:http://www.braced.org/contentAsset/raw-data/20a0886a-4975-45a5-8a83-

339618dc9bf8/attachmentFile 

 

Lições aprendidas dos Centros de Paz para o Clima e a 
Resiliência Social: Uma avaliação na Zona de Borana, 
Estado Regional Nacional de Oromia, Etiópia 

Este relatório fornece uma avaliação das lições aprendidas de um projeto piloto em 
Borana Zone, Oromia National Regional State, Etiópia, que testa esforços para 
fortalecer a resiliência climática e suas contribuições para a prevenção de 
conflitos. Desde 2014, o projeto Peace Centers for Climate and Resilience Social 
(PCCSR), financiado pela USAID e implementado pela Faculdade de Direito da 
Universidade Haramaya, realizou atividades colaborativas em comunidades pastorais 
em três distritos (woredas) na Zona de Borana para lidar com vulnerabilidades da 
comunidade para as mudanças climáticas e melhorar a capacidade das comunidades 
para prevenção, mitigação e resolução de conflitos (PMR). 

Nas últimas décadas, o sul da Etiópia e outras pastagens áridas e semi-áridas no Corno 
de África experimentaram os efeitos de duas ameaças relacionadas: 1) secas cada vez 
mais freqüentes e severas ampliadas pela mudança climática e 2) surtos de conflitos 
entre grupos pastoril cujas O acesso aos recursos naturais foi espremido pelo 
crescimento populacional, desenvolvimento da terra, fronteiras administrativas, 
degradação de pastagens e clima errático e extremo. Essas ameaças têm implicações 
potenciais para a estabilidade e segurança no Corno de África. A última década de 
pesquisa sobre mudanças climáticas, estresses ambientais e conflitos, no entanto, 
sugere que os efeitos das mudanças climáticas no conflito são mediados por muitos 
fatores não-climáticos e são altamente contingentes. 

FONTEhttps://www.preventionweb.net/publications/view/56853?&a=email&utm_source=pw_email 
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INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-

chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 

 

 


