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Reconstrução: Gestão de Recursos Federais em Proteção 

e Defesa Civil para Reconstrução 

Em resposta aos princípios e diretrizes apontadas como prioritárias nas I e II 

Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, ocorridas em 2010 e 2014, e com 

objetivo de apoiar os Estados, Distrito Federal e Municípios a implementarem a 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, a Secretaria Nacional de 

Proteção e Defesa Civil - SEDEC, do Ministério da Integração Nacional, disponibiliza ao 

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e a sociedade civil o Programa 

de Capacitação Continuada em Proteção e Defesa Civil da SEDEC/MI, conforme 

estabelece a Lei 12.608 de 10 de abril de 2012 , que instituiu a Política Nacional de 

Proteção e Defesa Civil – PNPDEC. Como estratégia de implementação, o Programa foi 

estruturado em duas linhas de atuação: a elaboração e publicação de conteúdos e a 

capacitação com foco na “Formação de Formadores” e na “Multiplicação aos 

Municípios”. Norteado de acordo com o previsto na Política, que abrange as ações de 

prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, está sendo executado por 

meio do Projeto de Cooperação Técnica Internacional BRA/12/017 – Fortalecimento 

da Cultura de Gestão de Riscos de Desastres no Brasil celebrado entre a SEDEC/MI e 

o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento-PNUD. Os conteúdos 

programáticos são apresentados em três livros: Livro Base, Apostila do Instrutor e 

Apostila do Aluno, com os seguintes ”Módulos de Formação”: i. Prevenção: “Noções 

Básicas em Proteção e Defesa Civil e em Gestão de Riscos” ii. Mitigação e Preparação: 

“Elaboração de Plano de Contingência” iii. Resposta: “Gestão de Desastres, Decretação 

e Reconhecimento Federal e Gestão de Recursos Federais em Proteção e Defesa Civil” 

iv. Recuperação: “Gestão de Recursos Federais em Proteção e Defesa Civil para 

reconstrução”. A metodologia de elaboração e atualização do presente módulo, partiu 

do levantamento do acervo didático-pedagógico utilizado nos cursos de capacitação 



promovidos pela SEDEC/MI com atuação exitosa e das contribuições dos técnicos 

convidados, que integraram os Grupos de Trabalho – GT’s, compostos por 

representantes de municípios, estados, academia, pedagogos, organismos 

internacionais e da SEDEC/MI. O conjunto de publicações ora apresentados não 

encerra a necessidade de abordagem de temáticas complementares demandadas pelo 

SINPDEC, havendo uma especial atenção para atualização e lançamento de outros 

temas. Esperamos que o material sirva de orientação aos integrantes do SINPDEC, 

assim como para a sociedade civil, na prevenção e preparação à desastres e no 

fortalecimento da cultura de Proteção e Defesa Civil no Brasil.  

Boa leitura!  

Renato Newton Ramlow 

 Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil 

FONTE:http://mi.gov.br/documents/3958478/0/IV+-+Reconstrucao+-+Livro+Base.pdf/575868e6-

82a6-442f-8375-361839d089c0 

 

 

Defesa Civil e Dpbea fazem chipagem em bairro com 
risco de enchente 

 
 
O que fazer com os cães e gatos em meio a uma grande enchente? O que fazer para 
não se perderem dos seus donos e nem morrerem no caso das cheias de rios ou 
inundações? A Defesa Civil de Campinas e o Departamento de Proteção e Bem-Estar 
Animal (DPBEA), da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, traçaram uma estratégia de salvamento dos animais domésticos para 
situações como essas. 



   
Os dois órgãos vão promover neste sábado, 20 de janeiro, das 9h às 15h, um dia de 
chipagem de cães e gatos, em um bairro rural vulnerável às cheias do rio Atibaia: o 
Piracambaia, em Barão Geraldo. Os animais domésticos do Piracambaia receberão 
chip de identificação para que não sejam abandonados ou morram no caso de 
enchentes. Pela primeira vez essa ação será realizada na cidade para este propósito. 
  
 A região do Piracambaia é a área de maior risco em Campinas porque além de ser 
margeada pelo Rio Atibaia, há um complexo de dez lagoas, o que aumenta ainda mais 
o desafio para ações de resgate em situações de enchente. 
  
 A Prefeitura, em parceria com a Associação de Moradores do Bairro Piracambaia e o 
Governo do Estado, desenvolveu um plano de salvamento de vidas, que já inclui 
pessoas. Esse plano faz parte do Projeto Comunidade Resiliente que tem como principal objetivo 
melhorar a capacidade de resposta do município às situações de risco. 
   
A Defesa Civil já instalou, no Piracambaia, um sensor de alagamento que alerta os 
moradores e facilita ações de salvamento. O mesmo órgão também já realizou 
treinamento com a participação da comunidade local. Na ocasião, a Sanasa contribuiu 
com a instalação de um reservatório coletivo de mil litros de água potável para ser 
usado em caso de isolamento da comunidade. 
  
Os próximos planos da Defesa Civil são ampliar esse trabalho para outras áreas da 
cidade que apresentam vulnerabilidade. 
FONTE:http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=33417 

 

 

ONU e Brasil lançam cartilha sobre direitos das pessoas 
com deficiência no mundo do trabalho 

Em parceria com o governo brasileiro, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e 
a Rede Brasil do Pacto Global lançaram a tradução em português de uma cartilha sobre 
os direitos das pessoas com deficiência. Voltada para empresas, publicação tem por 
objetivo instruir gestores do setor privado sobre como respeitar e apoiar esse público 
de trabalhadores, clientes e fornecedores. 

A produção do material em língua portuguesa teve o apoio do Ministério Público do 
Trabalho do Brasil e da Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O 
documento mostra como é possível melhorar a competitividade e a sustentabilidade 
das empresas quando instituições realizam ações alinhadas às convenções e estruturas 
da ONU sobre o tema. 



O guia é o resultado de um esforço colaborativo internacional realizado durante cerca 
de 12 meses. Entre os instrumentos e princípios norteadores da publicação, estão a 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, os 
Princípios do Pacto Global da ONU, os Princípios Orientadores das Nações Unidas 
sobre Empresas e Direitos Humanos e a Declaração da OIT sobre os Princípios e 
Direitos Fundamentais no Trabalho. 

O Guia para empresas sobre os direitos das pessoas com deficiência está disponível 
gratuitamente e em meio virtual.  

FONTE:https://drive.google.com/file/d/1gpoRk5cm3NG9S93tA43fM7TVK7poDg6P/view 

 

Defesa Civil passa a contar com serviço de SMS para 

enviar mensagens de alerta de desastres e catástrofes 

naturais  

 

Para receber os alertas gratuitamente basta o morador enviar seu CEP para o número 

40199 

 

A população de Patos de Minas passou a receber, esta semana, avisos por SMS em 

caso de desastres naturais. O serviço tem como objetivo orientar quanto aos 

procedimentos a serem adotados diante do risco de inundações, alagamentos, 

temporais ou deslizamentos de terra, entre outras ocorrências. 

 

A mensagem de cadastro começou a ser enviada a partir do dia 15 de janeiro, para 

todos os telefones celulares ativos no estado de Minas Gerais e de mais dois estados 

brasileiros: Goiás e Mato Grosso do Sul. 

 

O morador que, eventualmente, não receber o SMS, pode ele mesmo enviar o número 

de seu CEP para o telefone 40199, por mensagem gratuita, e solicitar sua adesão. Para 

quem receber o SMS, basta responder a mensagem com o número de CEP. Após o 

cadastro, o celular já estará apto para receber alertas da Defesa Civil. A qualquer 

momento, se o usuário desejar, também é possível cancelar o serviço por mensagem 

de texto. 

 

Os alertas serão produzidos e enviados pelo Centro de Gerenciamento de Riscos e 

Desastres (Cenad), em parceria com os órgãos de Defesa Civil de estados e municípios, 

assim que forem identificadas situações de riscos que possam acarretar em desastres 

naturais. 



 

O Coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), 2º tenente BM 

João Fernandes Caixeta, avaliou que o serviço de SMS é mais uma ação inserida no 

contexto da Campanha da ONU e da Estratégia Internacional para a redução do risco 

de desastres, assim como do Marco de Sendai (2015 a 2030). “Com o serviço 

disponibilizado para Patos de Minas, o CICC e a Coordenadoria Municipal de Proteção 

de Defesa Civil (Compdec) prepara melhor e mais pessoas da comunidade frente às 

possibilidades de catástrofes e desastres naturais, principalmente em épocas de fim de 

ano, em que aumentam a incidência de chuvas, alagamentos em vias públicas, 

tempestades, desmoronamentos e acidentes diversos”, avaliou Fernandes.  

 

Tenente Fernandes ainda avalia que “este canal vem somar forças aos canais já 

existentes como 193, 192, 199. É um grande avanço para a população de Patos de 

Minas e região.” 

FONTE:http://www.patosdeminas.mg.gov.br/noticias/read.php?id=6200 

 

Executivos financeiros seniores das principais empresas 

dos EUA admitem preparativos incompletos na 

sequência de furacões de 2017 

JOHNSTON, RI, EUA - Para executivos financeiros seniores em grandes empresas com 
operações no Texas, Flórida ou Porto Rico, a temporada de furacões do ano passado 
trouxe não apenas catástrofes para suas comunidades, mas uma chamada de alerta de 
gerenciamento de risco para 2018 e além . 

Em uma pesquisa desses executivos em empresas com mais de US $ 1 bilhão em 
receita, encomendado pela  FM Global , uma das maiores seguradoras de 
propriedade industrial e comercial do mundo : 

• Quase dois terços (64 por cento) dos entrevistados disseram que a temporada 
de furacões de 2017 teve um impacto adverso em suas operações. 

• Destes impactados, 62 por cento admitiram que não estavam "completamente 
preparados" para lidar com os efeitos dos furacões. 

• Enquanto isso, quase 7 em cada 10 (68 por cento) de todos os entrevistados 
disseram que farão mudanças em sua estratégia de gerenciamento de risco no 
futuro. 



"Essas admissões frouxas levam a casa uma verdade fundamental sobre a catástrofe", 
disse o Dr. Louis Gritzo, vice-presidente, gerente de pesquisa da FM Global. "As 
pessoas rotineiramente não conseguem entender ou reconhecer a magnitude do risco 
até terem experimentado um evento fatídico". 

Como resultado dos furacões Harvey, Irma e Maria: 

• 57 por cento de todos os entrevistados disseram que vão implementar ou 
melhorar seus planos de continuidade de negócios ou recuperação de 
desastres. 

• 40% investirão mais em gerenciamento de risco, prevenção de perda de 
propriedade e / ou reavaliarão sua estratégia de gerenciamento de risco da 
cadeia de suprimentos. 

• 25% reavaliarão suas coberturas de seguro ou suas seguradoras. 

Razões para uma preparação insuficiente 

Um motivo para uma preparação insuficiente para o risco natural é a terminologia 
imprecisa, segundo o Dr. Gritzo. Por exemplo, estar em uma zona de "inundação de 
100 anos" não significa que você tenha 99 anos para planejar. Em vez disso, há uma 
chance de 1% de tal inundação por ano. Outra razão para uma preparação insuficiente 
é a dependência excessiva do seguro, que não pode restaurar a quota de mercado, o 
patrimônio da marca e o valor para o acionista perdido para os concorrentes. Um 
terceiro motivo é a negação de risco. 

FM empresa de pesquisa de mercado comissionada global  ORC International  para 
realizar o estudo. A ORC pesquisou 101 executivos executivos seniores em 
organizações de tamanho Fortune 1000 por telefone em outubro até novembro de 
2017. 

Para obter mais informações sobre como tornar o seu negócio resiliente, explore o kit 
de ferramentas NatHaz da FM Global  . 

FONTE:https://newsroom.fmglobal.com/releases/senior-financial-executives-at-major-u-s-

companies-admit-incomplete-preparations-in-the-wake-of-2017-hurricanes 

FONTE:http://www.fmglobal.com/research-and-resources/tools-and-resources/nathaz-toolkit 

 

Relatório anual do índice de resiliência 2017 

O 2017 FM Global Resilience Index é um ranking anual de 130 países e territórios de 
acordo com a resiliência de sua empresa a eventos disruptivos. Os rankings são 
calculados como um 12 drivers principais que afetam a resiliência empresarial dos 
países de forma significativa e direta. Os dados históricos do índice deste ano foram 



atualizados e calculados nesta nova base para cada um dos últimos cinco anos para 
permitir uma comparação histórica válida 

O ano de 2016 foi forjado com desafios em todo o mundo. Furacões, terremotos, 
terrorismo e agitação política fizeram questão. Além disso, três fatores emergentes de 
resiliência vêm à frente nos últimos anos, que agora estão incluídos no índice: a taxa 
de urbanização, o risco cibernético inerente e a visibilidade da cadeia de suprimentos. 

As enchentes de 2011 na Tailândia trouxeram o problema das inundações de forma 
proeminente para a atenção global, mas a interrupção que causa às operações 
comerciais é uma ocorrência contínua. Os seis países asiáticos no Índice de Resiliência 
Global da FM que possuem a maior área dedicada às atividades econômicas expostas 
à inundação de rios são o Paquistão (classificado como 125), o Laos (classificado 113), 
o Bangladesh (classificado 111), a Tailândia (classificado 97), o Vietnã ( classificado 95) 
e China (classificado 68, 72, 66). 

FONTE:http://www.fmglobal.com/research-and-resources/tools-and-resources/resilienceindex 

 

Manual de cenários para avaliar os principais riscos de 

acidentes químicos 

Este manual apresenta o trabalho coletivo do Grupo de Trabalho Europeu sobre 
Planejamento do Uso da Terra e discute as atividades para decisões mais consistentes 
de planejamento do uso da terra através de abordagens e dados de avaliação de risco 
mais compreensíveis. O objetivo deste livro é ajudar os Estados membros da UE, 
especialmente aqueles que não possuem um sistema consolidado de abordagem, 
cenários e critérios para avaliar os casos de Planejamento de Uso do Território (LUP), 
no cumprimento dos requisitos da Diretiva Seveso. 

O manual começa com um capítulo geral que explica seu propósito geral e alcance e, 
em particular, a importância do cenário de acidente na avaliação de risco para 
prevenção e preparação de acidentes químicos. Os sete capítulos subseqüentes 
fornecem cenários de referência comuns para cada um dos 6 tipos de substâncias 
perigosas comumente usadas em toda a União Européia. O capítulo final descreve um 
exercício de avaliação comparativa em que oito diferentes equipas de especialistas das 
autoridades regionais e nacionais da UE realizam avaliações de risco para o 
planejamento do uso da terra em dois locais fictícios usando os cenários de referência 
comuns neste manual. 

FONTE:https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/shorturl/minerva/handbook_of_scenarios_for_assessing

_major_chemical_accident_risksonlinepdf 



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 

 

 

 


