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São Gotardo e João Pinheiro poderão ganhar Pelotões 
dos Bombeiros Militares na região 

Com a elevação da 4º Cia Ind/Bm a 12º Batalhão de Bombeiros Militares em Patos de 

Minas em maio de 2019, a corporação vem empenhado para melhorar o atendimento 

na região. Paracatu passou a contar com um Pelotão BM e Unaí foi elevado à categoria 

de Companhia. O 12º BBM tem em sua área de atuação, 42 municípios, somando uma 

população aproximada de 887 mil habitantes, abrangendo uma área de atendimento 

de 92 mil KM², sendo a segunda maior área no CBMMG. 

Nesse trabalho para conciliar e sensibilizar autoridades locais, regionais e toda tropa 

na campanha da Organização das Nações Unidas (ONU) – Cidade Mais Resiliente, 

outros dois municípios da região também poderam ter melhorias. Em entrevista para a 

Rádio Clube98, o Comandante do 12º BBM, Tenente-Coronel Ricardo Marisguia 

Mendes, disse que um projeto para a implantação de Pelotões dos Bombeiros nos 

municípios de João Pinheiro no Noroeste de Minas, e São Gotardo no Alto Paranaíba 

esta em estudo, e fazem parte do plano de articulação, previsto para implantação das 

unidades nessas duas cidades. 

Atualmente, os bombeiros que atendem João Pinheiro estão instalados na cidade de 

Paracatu, e o deslocamento para chegar à cidade leva em torno de 01:30hs, o que 

acaba dificultando o atendimento de casos de emergência, como por exemplo, em 



ocorrências de incêndios. O município de São Gotardo que antes era atendido por 

Araxá e que agora pertence ao 12º BBM, também tem essa mesma dificuldade de 

deslocamento de Bombeiros de Patos de Minas. 

Em ambos os casos, por enquanto segundo Marisguia, não há ainda previsão de 

quando serão implantadas as unidades. “Dependemos ainda da formação de novos 

Bombeiros Militares que deverá acontecer em 2020, ou remanejamento de outras 

unidades", informou o Comandante do 12º BBM, Tenente-Coronel Ricardo Marisguia. 

FONTE:https://www.guardadosferreiros.com/noticia/5216/sao-gotardo-e-joao-pinheiro-poderao-

ganhar-pelotoes-dos-bombeiros-militares-na-regiao.html 

 
 

 

Desenvolvendo um plano de contingência - Seca 

A criação de um plano de contingência é um dos pré-requisitos para participar da 
Capacidade Africana de Risco (ARC), pois esse processo de pré-planejamento garante 
que os países possam implantar fundos da ARC de maneira rápida e eficiente em caso 
de choques climáticos. Para atender aos pré-requisitos do processo de acesso do ARC, 
a Organização Nacional de Gerenciamento de Desastres (NADMO) solicitou apoio do 
projeto GIZ “Mecanismos Integrados para Gerenciamento e Transferência de Riscos 
Climáticos” (ICRM) para desenvolver um Plano Nacional de Gestão de Secas. Este plano 
abrangente foi concluído em junho de 2018 e abrange, entre outras coisas, um Plano 
de Contingência - conforme exigido pela ARC.  

Este resumo explora os desafios e soluções associados ao gerenciamento de riscos em 
Gana, lições aprendidas com o desenvolvimento do plano e recomendações para 
facilitar o processo de planejamento. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/66324_contingencyplandrought.pdf 

 

 



Faltam vozes: experiências de grupos de gênero 
marginalizados em desastres no Nepal e no Peru 

Este relatório documenta experiências de primeira pessoa sobre inundações, risco de 
desastres e alerta precoce de mulheres vulneráveis e marginalizadas no Peru e no 
Nepal. Os autores captam as perspectivas de mulheres marginalizadas, incluindo 
aquelas que são idosas, com deficiências, mães solteiras, mulheres transexuais, 
mulheres grávidas ou com bebês jovens no momento da inundação, e mulheres com 
deficiência visual.  

FONTE:https://infohub.practicalaction.org/handle/11283/621860 
 

 

As ligações entre mudanças climáticas, desastres, 
migração e resiliência social na Ásia: uma revisão de 
literatura 

Este documento fornece uma visão geral da literatura relevante sobre desastres e 
migração para apresentar impactos previstos e tendências prováveis sobre mobilidade, 
crescimento econômico e resiliência social na Ásia. Além disso, o artigo detalha a 
história de como os desastres podem afetar a mobilidade, do deslocamento à 
migração voluntária para “populações aprisionadas”. Ele também fornece uma visão 
geral da literatura de “migração como adaptação”, que mostra que o movimento 
planejado e sustentado pode ajudar os indivíduos a resistir. choques e diversificar a 
renda em face do desastre, bem como os resultados desiguais das remessas 
relacionadas a desastres na Ásia. Em última análise, o relatório tem como objetivo 
mostrar as diversas maneiras pelas quais a migração relacionada a desastres pode 
afetar o crescimento econômico e a resiliência social na Ásia.  

FONTE:https://www.adb.org/publications/climate-change-disasters-migration-social-resilience-asia] 

 

 
 

Paraguai: Política Nacional de Gestão e Redução de Risco 
de Desastres: Atualização 2018 

A Política Nacional de Gestão e Redução de Risco de Desastres, cuja primeira versão foi 

aprovada por decreto presidencial em 2014, representou uma mudança de paradigma 

no tema de gestão de risco no Paraguai, e tornou-se um documento político público 

que marca o norte no assunto e transcende as administrações governamentais. 



A Política Nacional de Gestão e Redução de Risco de Desastres do Paraguai atualizada 

torna-se o principal guarda-chuva do corpo diretivo -  neste caso, a Secretaria Nacional 

de Emergências -  bem como instituições governamentais, governos subnacionais, 

sociedade civil, setor acadêmico e setor privado. , para que gerem políticas, planos, 

programas, projetos e estratégias de acordo com suas próprias realidades, que como 

um todo levam o Paraguai a um desenvolvimento sustentável, seguro e resiliente. 

A Política, conforme é formulada, baseia-se nos seguintes aspectos: 

• - A definição clara do conteúdo, englobado na gestão e redução do risco de desastres 
contemplado pela atualização conceitual de acordo com as abordagens teóricas em 
uso em nível internacional. 

• - Uma estrutura de referência ou orientação, que contemple as intenções mais gerais e 
a articulação das ações necessárias para a implementação de planos, programas e 
projetos nos modelos de desenvolvimento. 

• - Uma identificação clara do quadro regulamentar em que a política está inserida. 

• - A definição da autoridade legal possibilitou liderar a aplicação da Política e a 
articulação do amplo espectro de atores e setores envolvidos. 

• - Uma identificação dos grupos, setores, organizações, instituições e autoridades que 
compõem o escopo da Política.  
FONTE:http://www.sen.gov.py/archivos/documentos/Politica%20Nacional%20de%20Gestion%20y%2

0Reduccion%20de%20Riesgos%20de%20Desastres%20-%20Paraguay%202018_v3k6b89f.pdf 

 

Voluntariado na gestão de desastres: Oportunidades, 
desafios e instrumentos para melhorar 

As colaborações da sociedade civil e da administração pública desempenham um papel 
fundamental para o sucesso da gestão de emergências e desastres. No entanto, 
fatores que incluem novas tecnologias, eventos de desastre em grande escala e uma 
população com envolvimento diferente estão se combinando para trazer formas 
novas, espontâneas ou emergentes de voluntariado para atividades oficiais de 
gerenciamento de desastres. Este relatório aborda os desafios e as oportunidades de 
integrar esses voluntários na gestão de desastres e na proteção civil. Além disso, 
detalha (1) as relações entre a gestão de crises do estado e o ambiente social em que 
essas relações ocorrem; e (2) os instrumentos disponíveis para apoiar o voluntariado 
no contexto da gestão de desastres e da proteção civil. 

FONTE:https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-

studies/pdfs/RR-Report-Volunteers-In-Disaster-Management.pdf 

 

 

 



 

Dia Mundial Humanitário, 19 de agosto  

 

Dia Mundial Humanitário (WHD) é realizado todos os anos em 19 de agosto para 
homenagear os trabalhadores humanitários que arriscam suas vidas em serviços 
humanitários, e para reunir apoio para pessoas afetadas por crises em todo o mundo. 

Campanha 2019 WHD: # MulheresHumanitarians 

Neste Dia Mundial Humanitário de 2019 , honramos o trabalho das mulheres em crises 
em todo o mundo. Nós nos concentramos nos heróis desconhecidos que têm 
trabalhado nas linhas de frente em suas próprias comunidades em alguns dos terrenos 
mais difíceis, desde os feridos de guerra no Afeganistão, até a insegurança alimentar 
no Sahel, até aqueles que perderam suas casas. e meios de subsistência em lugares 
como a República Centro-Africana, o Sudão do Sul, a Síria e o Iêmen. E saudamos os 
esforços de mulheres trabalhadoras de ajuda humanitária de todo o mundo, que se 
juntam às pessoas necessitadas. 

As mulheres compõem um grande número daqueles que arriscam suas próprias vidas 
para salvar outros. Eles são frequentemente os primeiros a responder e os últimos a 
sair. Essas mulheres merecem ser celebradas. Eles são necessários hoje, como sempre, 
para fortalecer a resposta humanitária global. E os líderes mundiais, assim como os 
atores não-estatais, devem garantir que eles - e todos os humanitários - tenham a 
garantia que lhes é garantida pelo direito internacional. 

As mulheres humanitárias dedicam suas vidas a ajudar pessoas afetadas por 
crises. #WomenHumanitarians Queremos ouvir de você. 

 Por que marcamos os dias internacionais? 

Os dias internacionais são ocasiões para educar o público sobre questões de interesse, 
mobilizar a vontade política e os recursos para enfrentar os problemas globais e 
celebrar e reforçar as conquistas da humanidade. A existência de dias internacionais 
antecede o estabelecimento das Nações Unidas, mas a ONU os adotou como uma 
poderosa ferramenta de defesa de direitos.  

FONTE:https://www.un.org/en/events/humanitarianday/ 
 

 

Programa de Seguro de Risco de Catástrofe na América 
Central e Caribe 



O Programa de Seguro contra Risco de Catástrofe na América Central e Caribe visa 
melhorar a acessibilidade econômica da transferência soberana de risco de catástrofe 
de alta qualidade associada a terremotos e eventos relacionados ao clima nos países 
participantes do Mecanismo de Seguro contra Risco de Catástrofes do Caribe. Este 
resumo explora a abordagem, os desafios, as oportunidades, os resultados e as lições 
aprendidas associadas à implementação do programa nos países do Caribe e da 
América Central. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/66323_66323factsheet33wbcentralamericaweb.
pdf 

 

 
Brasil registra 2º maior número de casos de sarampo nas 
Américas 

A região das Américas confirmou 2.927 casos de sarampo neste ano. Os dados são da 
mais recente atualização epidemiológica da Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS), que reuniu dados disponíveis até 7 de agosto. A doença foi identificada em 14 
países, de 1º de janeiro a 27 de julho. O maior número de episódios da infecção foi 
registrado nos Estados Unidos (1.172), seguido pelo Brasil (1.045) e Venezuela (417). 

Os demais casos foram notificados pela Argentina (5), Bahamas (1), Canadá (82), Chile 
(4), Colômbia (175), Costa Rica (10), Cuba (1), Curaçao (1), México (3), Peru (2) e 
Uruguai (9). 

A OPAS recomenda que os países orientem todos os viajantes internacionais a receber 
as vacinas contra o sarampo e a rubéola. A vacina deve ser administrada pelo menos 
duas semanas antes da viagem para as áreas com transmissão de sarampo. A 
orientação vale para bebês a partir dos seis meses de idade e todos os grupos de idade 
mais avançada. 

De acordo com a agência da ONU, a incidência atual do sarampo é 70% maior do que a 
registrada em 18 de junho, data em que a atualização epidemiológica anterior foi 
publicada. 

Para controlar a propagação da doença, o organismo pede que os países das Américas 
mantenham a cobertura vacinal da população-alvo em pelo menos 95% — com duas 
doses da vacina, segundo o calendário vacinal de cada país. 

A OPAS ressalta ainda a importância de vacinar populações em risco, como os 
profissionais de saúde e das áreas de turismo e transporte, que incluem os ramos de 
hotelaria e transporte aeroviário e categorias como os motoristas de táxi.  A agência 
aponta a necessidade de identificar fluxos migratórios do exterior e deslocamentos 
internos de cidadãos dentro do próprio país. 



Além disso, a instituição aponta que, durante os surtos, deve ser implementada uma 
estratégia adequada de manejo dos casos, para evitar a transmissão dentro dos 
serviços de saúde. Essas medidas incluem, por exemplo, a garantia de um fluxo 
apropriado de pacientes para salas de isolamento. 

Sarampo 

O sarampo é uma doença grave e altamente contagiosa, causada por um vírus. Pode 
ser prevenida por uma vacina segura e eficaz, cujas doses devem ser administradas 
conforme o calendário nacional de vacinação de cada país. 

Em 2018, quase 350 mil casos de sarampo foram registrados no mundo, mais do que o 
dobro do notificado em 2017. Globalmente, desde 2010, a cobertura de vacinação com 
as três doses contra a difteria, o tétano e coqueluche (DTP3) e uma dose contra o 
sarampo estagnou em torno de 86%. Embora alto, o número não é suficiente para 
impedir a proliferação das infecções. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é necessária uma cobertura de 
95%  — não apenas no nível nacional, mas também no nível local – para proteger 
contra surtos de doenças evitáveis por vacinas. 

Vacinação no Brasil 

Na última terça-feira (6), o Ministério da Saúde do Brasil fez um alerta aos pais, mães e 
responsáveis que vão viajar com os filhos com idade entre seis e 12 meses para 
municípios brasileiros com surto ativo do sarampo. 

A recomendação é de que todas essas crianças sejam vacinadas contra a doença, com 
um período mínimo de 15 dias antes da data prevista para a viagem. 

Além de proteger, a medida de segurança pretende interromper a transmissão do 
vírus do sarampo no país. 

Atualmente, 43 cidades em três estados brasileiros — São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia 
— se mantêm com surto ativo, ou seja, com crescimento no número de casos 
confirmados da doença. 

A OPAS reuniu sete fatos sobre a prevenção e tratamento do sarampo no Brasil. 
Confira abaixo: 

• No Brasil, o esquema vacinal funciona da seguinte forma: crianças de 12 meses 
até meninos e meninas com menos  de cinco anos de idade recebem uma 
dose da vacina aos 12 meses (tríplice viral) e outra aos 15 meses de vida 
(tetra viral) – em casos de surtos, recomenda-se a aplicação de uma dose em 
crianças de seis até 11 meses. Já pessoas de cinco anos a 29 anos de idade 
que perderam a oportunidade de serem vacinadas anteriormente, recebem 
duas doses da vacina tríplice viral. Adultos de 30 a 49 anos recebem uma 
dose da vacina tríplice viral. 



• Quem comprovar a vacinação contra o sarampo (tríplice viral, dupla viral ou 
tetraviral), conforme recomendado para a sua faixa etária, não precisa 
receber a vacina novamente. 

• O vírus do sarampo é espalhado por tosse e espirros, contato pessoal próximo 
ou contato direto com secreções nasais ou da garganta. Entre os sintomas, 
estão erupção cutânea (vermelhidão na pele), febre, nariz escorrendo, olhos 
vermelhos e tosse. Dentre as complicações mais graves, estão cegueira, 
encefalite (infecção acompanhada de edema cerebral), diarreia grave (que 
pode provocar desidratação), infecções no ouvido ou infecções respiratórias 
graves, como pneumonia. 

• Pessoas com sinais de sarampo devem ser levadas para um centro de saúde 
imediatamente. 

• O vírus permanece ativo e contagioso no ar ou em superfícies infectadas por 
até duas horas e pode ser transmitido por uma pessoa infectada a partir de 
quatro a seis dias antes do aparecimento das erupções cutâneas 
(vermelhidão na pelo). A transmissão também acontece quatro dias depois 
do aparecimento das erupções. 

• No Brasil, quando a pessoa for se vacinar, é importante levar junto o próprio 
cartão de vacinação e o das filhas ou filhos. Assim, os profissionais de saúde 
poderão ver se serão necessárias outras vacinas. Se a pessoa não tiver o 
cartão de vacinação, as vacinas também estarão disponíveis para ela. Mas é 
importante que se lembre de guardá-lo da próxima vez. 

• Às vezes, um leve inchaço e vermelhidão podem ocorrer no local da injeção da 
vacina. Isso não deve ser motivo de preocupação e, normalmente, 
desaparece com compressas mornas e paracetamol. 

FONTE:https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=sar

ampion-2183&alias=49588-7-de-agosto-de-2019-sarampion-actualizacion-epidemiologica-

1&Itemid=270&lang=en 

 

 

EVENTOS 
 

Simulado de descarrilhamento de trem turístico 

Convidamos a todos para o Simulado de descarrilhamento de trem turístico 
O exercício simulado, visa prioritariamente capacitar e treinar a comunidade residente 
em áreas suscetíveis à este risco, de modo a torná-la resiliente. Compareçam‼� 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

          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 

                    

 

 

 


