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Guarulhos promove o 2º Encontro de Coordenadorias 
Municipais de Proteção e Defesa Civil 

quarta-feira, 9 Maio, 2018 - 12:45 

 

Na última sexta-feira (4), no Hotel Monreale (Centro), a Prefeitura de Guarulhos, por 
meio da Coordenadoria de Defesa Civil de Guarulhos (Comdec), promoveu o 2º 
encontro de Coordenadorias de Proteção e Defesa Civil de Grandes Metrópoles, com 



objetivo de troca de informações sobre os sistemas utilizados em cada cidade para a 
gestão de diversos riscos e desastres naturais.  

Durante o evento, cada representante teve a oportunidade de apresentar os projetos 
de ação para prevenir e responder aos problemas geológicos, hidrológicos e 
tecnológicos que atingem seus municípios. O subdiretor do Departamento de Defesa 
Civil, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), major Marco Antônio Basso, 
ressaltou a importância de haver união dos órgãos municipais e estaduais nessa causa. 
“Nesses fóruns é que a gente consegue avançar e cobrar devidamente. É muita gente 
que estamos representando, a Defesa Civil tem de ser um órgão centralizador”, 
afirmou. 

Nas discussões, um dos temas trazidos à tona foi o restabelecimento da Defesa Civil 
como um sistema que integra as demais secretarias da cidade para proteger a 
sociedade. Além disso, foi ressaltada a importância da zeladoria; manutenções; 
acompanhamento de riscos; treinamentos constantes; preparação da população; 
projetos comunitários, entre outros. 

O coordenador Nelson de Lima Ribeiro, de Curitiba, afirmou sentir-se muito feliz por 
participar do encontro. “Há muito aprendizado, são muitas coisas ditas aqui que já 
estou assimilando para levar para minha cidade”, explicou. 

Participaram da mesa o coordenador e adjunto da Comdec – Guarulhos, cel. Waldir 
Pires e major Israel Soares, respectivamente; os representantes do Redec 3, 1º 
Tenente Everton Oliveira Godoi e 1º sargento Adilson Roberto Bonifácio; o 
Coordenador da Defesa Civil de Campinas e Promotor da ONU no Brasil para Cidades 
Resilientes, Sidnei Furtado; o coordenador da Defesa Civil de Curitiba, inspetor Nelson 
de Lima Ribeiro; o coordenador da Defesa Civil de Belo Horizonte, cel. Alexandre Lucas 
Alves; o representante da Defesa Civil do Município de São Paulo e secretário 
executivo da Câmara Temática Metropolitana para a Gestão dos Riscos Ambientais 
Urbanas (CTM-GRAU), o geólogo Ronaldo M. Figueira. 

Imagens: Márcio Lino/PMG  

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

2%C2%BA-encontro-de-coordenadorias-municipais-de 

 

 

Plano Estratégico 2018 - 2022 

O Plano Estratégico 2018-2022 cria uma visão compartilhada para o campo de gestão 
de emergências e estabelece um caminho ambicioso, porém factível, para unificar e 
profissionalizar ainda mais o gerenciamento de emergências em todo o 
país. Convidamos todas as nossas partes interessadas e parceiros a também adotarem 



essas prioridades e se unirem a nós na construção de uma Agência mais forte e uma 
nação mais preparada e resiliente. 

FONTE:https://www.fema.gov/media-library-data/1521736077767-

89fc0afeacb7a93bd7b6a1091aaeba2b/strat_plan.pdf 

 

 

Ruanda avança com o Sendai Framework 

De Samuel Okiror 

KIGALI - Ruanda integrou a redução do risco de desastres (RRD) em todos os setores e 
implementou fortes regulamentações e planos de contingência para lidar com todos os 
riscos naturais e provocados pelo homem que afetam o país. 

O país estava entre os primeiros países do mundo a começar a usar o Monitor do  
Marco de Sendai quando foi lançado em março. Isso foi possível devido ao 
desenvolvimento de um banco de dados nacional de desastre, apoiado pela UNISDR no 
âmbito do Programa “Construindo Resiliência a Desastres Naturais em Regiões, 
Países e Comunidades da África Subsaariana”. Os dados ajudarão a informar e 
informar no seu progresso de RRD. 

O  Monitor Marco de Sendai on-line monitora o progresso global na redução de perdas 
de desastres, conforme acordado pelos Estados-membros da ONU quando adotaram o 
plano global, o  Marco de Sendai para Redução de Risco de Desastres 2015-203O. 

“A redução do risco de desastres foi integrada nos principais setores de 
desenvolvimento, como infraestrutura, agricultura, meio ambiente, educação, 
urbanização, informação, comunicações, tecnologia e juventude. Também estamos 
promovendo coerência e sinergia com nossas estruturas nacionais e locais ”, disse o Sr. 
Alphonse Hishamunda, Diretor de RRD e Unidade de Preparação, Ministério de Gestão 
de Desastres e Assuntos de Refugiados (MIDIMAR). 

O Ruanda incorporou a redução do risco de desastres nos planos de desenvolvimento 
local em 24 dos 30 distritos, com o objetivo de prevenir a criação de novos riscos, 
reduzir os riscos existentes e fortalecer a resiliência econômica, social, de saúde e 
ambiental. 

O país experimentou um número crescente de desastres nas últimas 
décadas. Relâmpagos, inundações e deslizamentos de terra provocados por fortes 
chuvas e tempestades são os desastres mais frequentes. 



Em 2016, pelo menos 100 pessoas foram mortas por deslizamentos de terra, 
particularmente na área montanhosa e montanhosa do norte, de acordo com as 
estatísticas da MIDIMAR. 

Em setembro de 2017, as províncias de Nyamasheke, Rusizi, Huye, Bugesera, Ngoma, 
Kirehe, Gicumbi, Rubavu e Nyabihu foram atingidas por fortes tempestades e 
chuvas. Pelo menos cinco pessoas foram mortas e 24 ficaram feridas. Estima-se que 
5.850 pessoas de 1.170 famílias foram afetadas, com 640 famílias desabrigadas e 
vulneráveis. 

O Atlas de Risco Nacional de Ruanda, lançado em setembro de 2015, é o primeiro 
abrangente perfil de risco de desastres desenvolvido na África para melhorar o 
gerenciamento de riscos de desastres e fornece orientação sobre planejamento 
nacional e formulação de políticas sobre redução de riscos de desastres e 
desenvolvimento sustentável. 

Em 2015-2016, Ruanda realizou um estudo de avaliação de risco de raio que 
identificou medidas para reduzir os impactos de raios. O governo alocou recursos para 
instalar páraraios no distrito de Rutsiro, propenso a raios. 

A MIDIMAR compromete-se a desenvolver continuamente capacidades na redução do 
risco de desastres para funcionários do governo, comunidades e voluntários com apoio 
do PNUD. Nos últimos cinco anos, o governo aumentou significativamente os recursos 
para apoiar a gestão e redução do risco de desastres.  

“A MIDIMAR conduz e coordena regularmente simulações e exercícios anuais para 
garantir uma resposta rápida e eficaz a desastres e deslocamento relacionado, 
conforme apropriado às necessidades locais”, declarou o Sr. Hishamunda. 

O Ruanda também estabeleceu regulamentos e normas ambientais para impor a 
concepção, a construção e o uso adequado de materiais de construção resilientes a 
desastres e para garantir a conformidade com os códigos de construção que foram 
atualizados levando em consideração os elementos de redução de risco de desastres. 

A natureza inclusiva da implementação efetiva da Estrutura de Sendai foi destacada 
pela Sra. Maria Gemma Dalena, Assessora Técnica de Redução do Risco de Desastres 
do PNUD. "As metas do Marco de Sendai podem ser alcançadas se países, governos, 
autoridades locais e as comunidades mais vulneráveis forem capacitadas e apoiadas a 
implementar atividades para atuar como blocos de construção para garantir que os 
riscos de desastre sejam reduzidos e a resiliência seja construída", disse ela. 

Como parte da conscientização pública sobre desastres, a MIDIMAR realiza campanhas 
regulares de mídia e mídia social. O Ruanda celebra o Dia Internacional da Redução de 
Desastres todos os anos, como um dos principais responsáveis pela Semana de 
Redução do Risco de Desastres. 

FONTE:https://www.unisdr.org/archive/58063 



 

Medindo mudanças na resiliência como resultado do 
projeto SUR1M no Níger 

Este relatório apresenta os resultados da avaliação de impacto BRACED do projeto 
SUR1M no Níger. O projeto SUR1M (Resiliência de aumento de escala para extremos 
climáticos para mais de 1 milhão de pessoas na Bacia do Rio Níger) foi implementado 
pela Catholic Relief Services (CRS) de 2015 até o final de 2017 com uma série de 
parceiros locais e internacionais. O objetivo é fortalecer a resiliência da população 
local aos extremos climáticos. É um dos 15 projetos de resiliência financiados pelo 
Departamento para o Desenvolvimento Internacional (DFID) do Reino Unido no âmbito 
do programa de três anos de Resiliência e Adaptação de Edifícios para Extremos 
Climáticos e Desastres (BRACED) na África e na Ásia. 

O Programa de Desenvolvimento e Resiliência de Edifícios para Extremos Climáticos 
e Desastres (BRACED) financiado pelo Departamento de Desenvolvimento 
Internacional (DFID) de três anos e £ 110 milhões do Reino Unido visa aumentar a 
resistência de até 5 milhões de pessoas vulneráveis contra extremos climáticos e 
desastres. Foi lançado em janeiro de 2015 e apoia mais de 120 organizações em 15 
consórcios em 13 países da África Oriental, o Sahel e a Ásia. Compreender até que 
ponto esses projetos são capazes de fortalecer a resiliência das famílias, comunidades 
e organizações com as quais trabalham é fundamental para garantir que as abordagens 
bem-sucedidas sejam dimensionadas e replicadas. O objetivo geral desta avaliação é 
determinar em que medida a resiliência no nível familiar aumentou como resultado 
das intervenções do BRACED. 

FONTE:http://itad.com/wp-content/uploads/2018/05/DFID-BRACED_EA3-Impact-

Evaluation_Niger_Final-for-DFID.pdf 

 

 

Conferência Internacional sobre Água, Meio Ambiente, 
Energia e Sociedade (ICWEES'2018) 

Visão geral 

A Conferência Internacional sobre Água, Meio Ambiente, Energia e Sociedade está 
sendo organizada conjuntamente pelo Institut des Regions Arides, Tunísia, AISECT 



University, Índia, e Texas A & M University, EUA, de 08 a 11 de maio de 2018 na Ilha de 
Djerba, Tunísia. 

O objetivo do ICWEES-2018 é integrar pesquisa, tecnologia e prática, nas áreas de 
Água, Meio Ambiente. Energia, Sustentabilidade, Saúde, Gestão e Sociedade; e reunir 
Cientistas, Acadêmicos, Pesquisadores, Engenheiros Praticantes, Consultores, 
Planejadores, Criadores de Política, Economistas e Cientistas Sociais, Gerentes e 
Líderes de todo o mundo para compartilhar seus conhecimentos, habilidades, 
experiência e perícia através de trabalhos de pesquisa, estudos de caso, e palestras 
sobre, mas não limitado a, recursos hídricos, mudança climática, implicações para a 
saúde humana, uso sustentável da terra e ecocidades, gestão integrada de recursos, 
economia verde, energia verde, produção mais limpa, planejamento, gestão de 
desastres, gestão ambiental etc. Os principais temas propostos da conferência serão 
discutidos em sessões paralelas para oferecer oportunidades para que os delegados de 
todo o mundo compartilhem seus conhecimentos, habilidades, experiências e 
conhecimentos com foco nos desafios da água, meio ambiente, energia e societais 
enfrentados pelo nosso planeta e o futuro da nossa geração. Problemas ambientais, 
como processos de desertificação, degradação e reabilitação de terras, cobertura do 
solo e mudanças no uso da terra, mudanças climáticas, secas, alerta precoce e outros, 
são de extrema importância em ambientes áridos onde os recursos naturais são 
escassos e vulneráveis. 

A conferência incluirá apresentações em papel descrevendo o trabalho original sobre o 
estado atual das pesquisas e práticas em tecnologias e sistemas para caracterização, 
mitigação, solo, recursos hídricos e mudança climática e prevenção, preparação, 
resposta e recuperação de desastres. Os temas incluem (mas não limitados a): 
recursos hídricos, degradação e gestão da terra, recursos e uso de energia, questões 
ambientais, desenvolvimento social e econômico, geoinformação e tecnologias 
espaciais, coleta de dados com múltiplos sensores, disseminação de informações e 
aviso e padronização. Estudos em todas as escalas são bem-vindos, uma ênfase 
especial será dada a estudos de bacias hidrográficas em larga escala. 

Objetivos 

• Reunir os principais especialistas, formuladores de políticas e organizações e 
compartilhar os mais recentes desenvolvimentos em gestão de recursos 
hídricos, solo e energia sob as mudanças climáticas 

• Rever tecnologias modernas e abordagens inovadoras a serem direcionadas em 
regiões frágeis para identificação, adaptação e mitigação do fenômeno das 
mudanças climáticas. 

• Fortalecer os intercâmbios e a cooperação em pesquisa, desenvolvimento e 
setor socioeconômico para a gestão participativa dos recursos do solo e da 
água e energia 



Resumo e submissão de trabalhos 

O comitê científico da Conferência Internacional sobre Água, Meio Ambiente, Energia 
e Sociedade (ICWEES-2018) a ser realizado de 08 a 11 de maio de 2018 na Ilha de 
Djerba, Tunísia, recebe participação de cientistas em áreas relacionadas a água, meio 
ambiente, energia e sociedade relacionada com os temas da conferência. Os 
participantes são obrigados a enviar resumos em inglês, que incluem objetivos e 
instruções de trabalho científico e conclusão. 

Solicita-se aos autores interessados que submetam   um ou mais resumos ONLINE , 
para apresentação  oral  ou  pôster , de seus trabalhos de pesquisa, com no  máximo 
200 palavras  sobre qualquer um dos temas da conferência,  através do seguinte 
link:  http://icwees2018.tn/abstract-submission / 

SITE DO EVENTO:  HTTP://WWW.ICWEES2018.TN/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 

 


