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Dispõe sobre a instituição do Plano Local de Resiliência e 
do Plano Municipal de Proteção e Defesa Civil (PMPDC) 
no município de Vazante - MG e dá outras providências 
                              LEI MUNICIPAL N° 1.731, de 05 de junho de 2018 

 
O Prefeito Municipal de Vazante, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições 
legais, especialmente com fundamento no artigo 46, inciso III, da Lei Orgânica do 
Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em seu nome, sanciona a 
seguinte Lei: 
 
Art. 1  . A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, instituída pela Lei Municipal n°. 
1.320, de 09/08/2006 e alterada pela Lei Municipal n° 1.666, de 28/06/2016, passa a 
denominar-se "Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)". 
 
Art. 2. Fica instituído no Município de Vazante-MG o "Plano Local de Resiliência e o 
"Plano Municipal de Proteção e Defesa Civil" (PMPDC) como instrumentos básicos de 
gestão urbana, sob planejamento e coordenação da Coordenadoria Municipal de 
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) do município, relacionado ao planejamento 
estratégico, gerenciamento e redução do risco de desastres, estímulo de 
comportamentos para autoproteção, aumento da percepção dos riscos de desastres, 
redução das vulnerabilidades frente a desastres, adaptação das mudanças climáticas, 
constituindo-se de programas e projetos à comunidade, em consonância com o 
fortalecimento da cultura de resiliência a desastres e com Política Nacional de Proteção 
Civil, nos termos da Lei Federal n°. 12.608/12). 
 
Art. 3. Para a elaboração do "Plano Local de Resiliência" e do "Plano Municipal de 
Proteção e Defesa Civil - PMPDC" fica o Município  autorizado a celebrar convênio de 
cooperação técnica com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e outras 
instituições com o objetivo de coordenar e planejar os planos visando a inserção do 
Município de Vazante na campanha da Organização das Nações Unidas (ONU) 
intitulada "Estratégia Internacional para Redução do Risco de Desastres (UNISDR) com 
a denominação "Construindo Cidades Resilientes: Minha Cidade está se Preparando: - 
Vazante Mais Resiliente". 
 



Art. 4. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
Art. 5. Revogam-se as disposições em contrário. 

                Prefeitura Municipal de Vazante junho de 2018. 
 

                                            JACQUES SOARES GUIMARÃES  
                                              PREFEITO 
 
FONTE:https://www.camaravazante.mg.gov.br/storage/transparencia/leis-municipais/996/lei-
municipal-no-1731-de-05-de-junho-de-2018.pdf 

 

 

Plano Local de Resiliência Campinas 
O Plano de Resiliência de Campinas 2017 - 2020 reúne em suas páginas os melhores 
esforços do poder público municipal em proporcionar à população condições de vida 
dignas e adequação aos marcos regulatórios firmados pela ONU, refiro-me à Cúpula 
Mundial Humanitária, ao Marco para a Redução de Riscos de Desastres 2015-2030, aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ao Acordo de Paris e à Habitat III serviram 
igualmente como fundamentação para o desenvolvimento de iniciativas de resiliência 
em nossa cidade. 

FONTE:https://resiliente.campinas.sp.gov.br/sites/resiliente.campinas.sp.gov.br/files/plano_de_resili
encia_-_campinas_-_2017-2020.pdf 

 

 

FAO vê alta do trabalho infantil na agricultura mundial, 
impulsionada por conflitos e desastres  

Depois de anos de queda constante, o trabalho infantil na agricultura começou a 

aumentar novamente nos últimos anos, impulsionado em parte por um aumento dos 

conflitos e dos desastres provocados pelo clima. 

Essa tendência preocupante não só ameaça o bem-estar de milhões de crianças, mas 

também prejudica os esforços para acabar com a fome e a pobreza no mundo, advertiu 

a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) nesta terça-

feira (12), Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. 



O número de crianças que trabalham na agricultura aumentou em todo o mundo de 

forma considerável, de 98 milhões em 2012 para 108 milhões atualmente, após mais de 

uma década em contínua queda, segundo as últimas estimativas. 

Os conflitos prolongados e os desastres naturais de tipo climático, seguidos pela 

migração forçada, obrigaram centenas de milhares de crianças a trabalhar. 

Os lares nos campos de refugiados sírios no Líbano, por exemplo, são propensos a 

recorrer ao trabalho infantil para garantir a sobrevivência da família. As crianças 

refugiadas realizam diversas tarefas: trabalham no processamento de alho, em estufas 

para a produção de tomates ou recolhem batatas, figos e feijões. 

Eles são frequentemente expostos a múltiplas ameaças, incluindo pesticidas, condições 

inadequadas de saneamento no campo, altas temperaturas e fadiga no trabalho que 

requer grande esforço físico por longos períodos. 

Ao mesmo tempo, os esforços para eliminar o trabalho infantil na agricultura enfrentam 

desafios persistentes, devido à pobreza rural e à concentração do trabalho infantil na 

economia informal e no trabalho familiar não remunerado. 

Fome zero só é possível eliminando o trabalho infantil 

A FAO afirma que o trabalho infantil na agricultura é um problema mundial que 

prejudica as crianças, o setor agrícola e perpetua a pobreza rural. 

Por exemplo, quando as crianças se veem obrigadas a trabalhar muitas horas, sua 

disposição para ir à escola e desenvolver suas habilidades são limitadas, o que interfere 

em sua capacidade de acessar oportunidades de empregos decentes e produtivos mais 

adiante na vida, incluindo os empregos em um setor agrícola modernizado. 

“É provável que as crianças que trabalham muitas horas continuem engrossando as filas 

dos pobres e famintos. Como suas famílias dependem de seu trabalho, isso priva as 

crianças da oportunidade de ir à escola, o que por sua vez impede que elas obtenham 

empregos decentes e renda no futuro”, disse o diretor-geral adjunto da FAO, Daniel 

Gustafson. 



“Dado que mais de 70% do trabalho infantil no nível mundial ocorre na agricultura, é 

vital integrar esse problema nas políticas agrícolas nacionais e abordá-lo no nível 

familiar. Caso contrário, se agravará ainda mais a pobreza e a fome nas zonas rurais. 

Necessitamos romper esse círculo vicioso se quisermos avançar para os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). A fome zero não é possível sem trabalho infantil 

zero”. 

Segundo a FAO, três em cada quatro crianças que trabalham estão na agricultura. Desde 

2012, mais 10 milhões de crianças passaram a trabalhar no setor agrícola. 

Dos 152 milhões de crianças trabalhadoras, a maioria (108 milhões) estão empregados 

em agricultura, pecuária, silvicultura ou aquicultura. Além disso, cerca de 70% do 

trabalho infantil é trabalho familiar não remunerado, enquanto a incidência do trabalho 

infantil nos países afetados por conflitos armados é 77% mais alta que a média mundial. 

Cerca de metade de todo o trabalho infantil no mundo está na África: 72 milhões — em 
em cada cinco crianças africanas — trabalham, e a maioria no setor agrícola. Em seguida 
vem a Ásia, onde 62 milhões de crianças trabalham. 

FONTE:http://www.fao.org/news/story/es/item/1140345/icode/ 

 

 

Aspectos jurídicos da atenção aos indígenas migrantes 
da Venezuela para o Brasil 
A pesquisa reúne subsídios normativos para a melhor gestão do fluxo migratório 
venezuelano pelo Estado brasileiro, com atenção para as especificidades relacionadas 
aos direitos dos povos indígenas, dentro de uma abordagem de direitos. A partir dos 
diagnósticos, das descrições e das demandas iniciais apontadas pelos indígenas 
venezuelanos entrevistados e pelos interlocutores do poder público e da sociedade civil 
brasileira, foi realizado um levantamento da legislação brasileira e internacional 
aplicável, com enfoque nos direitos humanos, direitos dos povos indígenas, direitos de 
minorias étnicas e linguísticas e direitos das migrações. 

FONTE:http://repository.oim.org.co/bitstream/handle/20.500.11788/2018/BRL-
OIM%20004.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



 

Guatemala: mais de 650 mil jovens vivem em áreas 
afetadas por vulcão  

 

UNICEF recolhe doações para apoiar criança, adolescentes e suas famílias em crise na 

Guatemala causada pelo Vulcão de Fogo. Imagem: UNICEF 

Na Guatemala, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e parceiros estão 

dando assistência aos mais de 650 mil crianças e adolescentes que vivem em áreas 

afetadas pelas erupções do Vulcão de Fogo. De acordo com a agência da ONU, mais de 

12 mil pessoas já foram evacuadas até agora. Cerca de 3,7 mil indivíduos, incluindo 

centenas de menores de idade, foram levados para abrigos de emergência. 

“Durante emergências como esta, as crianças podem perder o acesso a alimentação e 

nutrição adequadas, cuidados de saúde, proteção, água potável e saneamento”, 

explicou o representante do organismo internacional na Guatemala, Carlos Carrera. 

“É imperativo garantir que as crianças afetadas, incluindo as que agora vivem em 

abrigos, permaneçam saudáveis e protegidas de doenças e violência.” 



Com o governo e instituições parceiras, as equipes do UNICEF conduziram uma 

avaliação sobre a conjuntura no país para determinar as necessidades urgentes das 

crianças, dos adolescentes e suas famílias. As ações que estão ou serão desenvolvidas 

para responder à crise incluem: 

 Fornecer apoio psicossocial às crianças e aos adolescentes afetados e suas 

famílias; 

 Apoiar o reagrupamento familiar para meninas e meninos separados; 

 Garantir a proteção das crianças e dos adolescentes nos abrigos; 

 Fornecer água, higiene e saneamento adequados; 

 Estabelecer espaços acolhedores para crianças; 

 Apoiar uma nutrição adequada para as crianças, enfatizando os benefícios da 

amamentação para os bebês; 

 Garantir a educação e o retorno à escola o mais rápido possível. 

Brasileiros também podem ajudar o UNICEF em suas inciativas. Para fazer uma doação,  

FONTE:https://secure.unicef.org.br/Default.aspx?origem=brasil&ca=site-brasil-home 

 

 

Medição de resiliência série de nota de orientação prática 
Fonte (s): Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) 

A Série de Notas de Orientação Prática sobre Medição de Resiliência sintetiza 
documentos técnicos existentes em orientação pragmática para ajudar os profissionais 
na integração dos aspectos centrais da medição de resiliência nas avaliações de 
programas, projeto, monitoramento, avaliação e aprendizado. 

Em cinco partes, a série introduz conceitos-chave e orienta os profissionais através do 
processo de medição da resiliência, da avaliação à análise. Ao contrário de muitos 
outros impactos do programa (níveis de nutrição, pobreza, etc.), a resiliência não é um 
fim em si mesmo, mas sim uma habilidade que modela como e por que os resultados 
mudam com o tempo. Isso faz com que a medição da resiliência seja diferente da 
medição de outros conceitos do programa, portanto, a necessidade dessa orientação. 

Os usuários previstos desta série são funcionários das Missões da USAID, parceiros de 
implementação e outros profissionais de campo e governos anfitriões. As Notas de 



Orientação incluem conteúdo relevante para a liderança sênior, gerentes de programa, 
profissionais de campo e especialistas em monitoramento e avaliação. 

FONTE:https://drive.google.com/file/d/0Bz6NK8-
eOav2RkZJWVRaQVhXNHlqRldXNl9oakJCVEpkZHhn/view 

1:https://drive.google.com/file/d/0Bz6NK8-eOav2OUF4cXVrVXFHUTY3Q0dpUThvNHk2U3RVUklj/view 

2:https://drive.google.com/file/d/0Bz6NK8-eOav2MTd2cFNNSzNmYng1YTNlSVh1ODZvRERLR1dJ/view 

3:https://drive.google.com/file/d/0Bz6NK8-eOav2aEdlWlEyd0I5Q1NueVdQUjAzSUMtaExENDZV/view 

4:https://drive.google.com/file/d/0Bz6NK8-eOav2RFpLY0kwTDhQZ05IZUh2dVNqZVFaeDlFNnh3/view 

5:https://drive.google.com/file/d/0Bz6NK8-eOav2Um5Ld1UtT0NYU1VCTVlWbnV5ck9paDE2Z1RF/view 

 

 

Evento com Alto-Comando do Exército aponta novas 
parcerias 

Foto: Arquivo Pessoal  
 

A atribuição, a ocupação e o uso das terras no Brasil foi tema de debate com membros 
do Alto-Comando do Exército Brasileiro, no dia 15 de maio, em Brasília, DF. O chefe-
geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, apresentou uma palestra, a convite 
do General de Exército Eduardo Dias das Costa Villas Bôas, comandante da organização 
militar. 

Miranda mostrou a evolução do uso do monitoramento por satélite na agropecuária 
brasileira nos últimos 30 anos. Se antes trabalhava-se com duas imagens por mês, agora 



são várias por dia. A resolução dos equipamentos passou de 200 metros para 30 
centímetros; os dados, antes apenas armazenados nas instituições, são cada vez mais 
compartilhados. Saltou-se rapidamente da falta de informações para o big data, que 
exige trabalhos de inteligência para chegar aos dados úteis. 

O chefe-geral apresentou mapas que mostram o posicionamento das áreas legalmente 
atribuídas no Brasil para unidades de conservação, terras indígenas, assentamentos 
rurais, quilombolas e áreas militares. Elas somam quase 316 milhões de hectares, o 
equivalente a 37,1% do território nacional. Para preservação da vegetação nativa, ainda 
estão destinados outros 20% das terras brasileiras, nas áreas de preservação 
permanente, reserva legal e excedentes dentro das propriedades rurais. Esse dado vem 
da análise das informações do Cadastro Ambiental Rural, com base em janeiro de 2017. 

Após a palestra, Villas Bôas dirigiu um debate sobre a dimensão geopolítica e 
geoeconômica da agricultura e do seu papel na preservação ambiental, no contexto da 
Amazônica, da América do Sul e do mundo. Também foram levantadas novas 
possibilidades de parceria entre a Embrapa e o Exército no campo cientifico e 
tecnológico para o tema da atribuição, uso e ocupação das terras. Foi tratado, ainda, do 
compartilhamento de informações para atendimento às demandas da Presidência da 
República. 

A Embrapa Territorial está sediada dentro da 11ª Brigada de Infantaria Leve do Exército, 
em Campinas, SP. Ações de colaboração entre a Empresa e a força militar vão além da 
cessão de área. A cooperação passa por ações sociais conjunta e apoio com 
fornecimento de dados espaciais, por exemplo, para a missão de paz no Haiti. 

Da palestra e do debate da semana passada participaram oficiais do Estado-Mario do 
Exército, do Centro de Inteligência, do Departamento de Ciência e Tecnologia, do 
Comando de Operações Terrestres, do Comando Militar do Planalto e da Secretaria-
Geral. 

Vivian Chies (MTb 42.643/SP)  
Embrapa Territorial  
territorial.imprensa@embrapa.br  
Telefone: 19 3211-6200  

FONTE:https://www.embrapa.br/territorial/busca-de-noticias/-/noticia/34622772/evento-com-alto-
comando-do-exercito-aponta-novas-parcerias 

 

 

 

 



EVENTOS 
 

 

 

 

Convidamos Vossa Senhoria para os eventos de lançamento oficial do CDTIC-Cyber, 
assim como da inauguração do novo SOC (Security Operations Center) da Energy 
Telecom dentro das instalações do Parque Tecnológico São José dos Campos/SP. 
  
Este será o primeiro centro de pesquisa e desenvolvimento tecnológico dessa área no 
Brasil, com a participação direta de um parque tecnológico, empresas públicas e 
privadas, e instituições de ensino e pesquisa.  
  
Estes eventos contarão com a presença do Diretor Geral do PqTec, o Dr. Marco Antonio 
Raupp, ex-Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, juntamente com seus demais 
administradores, e o Sr. Giovani Mariotto - CEO do Grupo Energy Telecom e diretores, 
além de dezenas de fabricantes parceiros que também estarão se associando ao referido 
CDTIC-Cyber.  

 



 

 

FONTE:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw2k3tShxnvcVqy2U-
HcDqBCxPeZwK9NFWmJUkca4HD5BoMA/viewform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

           

 


