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Acordado em profissionalizar a Proteção Civil no Norte
do México
Através de um acordo de colaboração entre o Conselho do INCIDE e
a UNICI University
Em setembro, ele começa seu grau e mestrado em proteção civil
Na presença de representantes da sociedade organizada, o acordo de cooperação entre
o Conselho Integrador de Construção, Indústria e Desenvolvimento, INCIDE AC e da
Universidade Internacional do Conhecimento e Pesquisa (unici) com base no estado de
Chiapas foi assinado , para promover em Sonora a licenciatura em Segurança do
Trabalho, Proteção Civil e Emergência e o mestrado em Proteção Civil e Gestão de
Emergências.
Guillermo Moreno Rios , presidente da INCIDE, disse que ele estava olhando
para profissionalizar na especialidade de proteção civil e aos profissionais que estejam
interessados em expandir o conhecimento em direção a uma cultura de prevenção.
"Esta é uma questão transversal que envolve as diferentes profissões e é necessário
padronizar critérios para uma melhor coordenação antes, durante e depois de um
evento, além das alterações à Lei de Proteção Civil, é importante estar mais preparado
na matéria" .
A partir de setembro, este novo bacharelado e mestrado começa em forma virtual e
mista; o mestrado tem duração de 1 ano e 4 meses e o bacharelado de 3 anos, com
validade oficial; Para mais informações,
acesse www.consejoincide.org e www.unici.edu.mx .
Por outro lado, a Dra. María Xóchilt Ortega Grillasca , Reitora da UNICI, acrescentou
que com essa especialidade, os formandos se tornarão profissionais altamente
qualificados, capazes de participar ativamente no desenho, implementação,
coordenação e avaliação.
de planos e programas de proteção civil, diante de situações de prevenção e
emergência ou de desastres causados por fenômenos naturais ou antrópicos, de forma
coordenada e profissional.
O representante do Governo do Estado, professor Onésimo Marshals Delgadillo , o
subsecretário de Educação Secundária em Sonora que serviu como testemunha de
honra, disse que a questão da proteção civil a cada dia torna-se cuidado mais relevante,

porque não podemos pôr em risco a integridade Das pessoas; Ele indicou que ações
coordenadas foram realizadas no estado para a prevenção, atendimento e recuperação
dos perigos, riscos e danos que afetam a população de Sonora. Atualmente, a
Universidade Tecnológica de Hermosillo oferece a carreira de Técnico Superior em
Proteção Civil e está preparando jovens para cuidar de pessoas em situações de
emergência.
O funcionário parabenizou o INCIDE por esta iniciativa e celebra este acordo no qual
permitirá que os profissionais estejam mais comprometidos e preparados na atenção
aos riscos.
O protocolo de assinatura foi realizado durante a reunião mensal do Conselho do INCIDE
AC, coordenada pelo Arq. Mariano Katase Ruiz , na qual participaram presidentes de
diferentes câmaras de negócios, associações profissionais, associações civis e
instituições acadêmicas; apoiando mais uma vez o trabalho de integração e
desenvolvimento em benefício da sociedade.
FONTE:http://consejoincide.com/2018/08/10/acuerdan-profesionalizar-la-proteccion-civil-en-elnorte-del-pais/
FONTE:http://consejoincide.com/2018/08/08/firma-de-convenio-unici-incide-profesionalizacion-dela-proteccion-civil/

A profissionalização da Proteção Civil no México
5. A profissionalização da proteção civil.
7. Prêmios de Obras e a Importância do Treinamento na Indústria da Construção.
8. Hermosillo a caminho da Resiliência.
9. Influenciando.
10. Jovens Incidem.
12. Energia e paixão pelo concreto.
13. Assinatura do Acordo de Colaboração entre o Conselho Incide, AC e Radio Epicentro, AC
14. Vice-presidente da Comissão de Segurança no Trabalho e Proteção Civil da Concanaco.
16. Plataforma Regional para Redução do Risco de Desastres nas Américas.
18. Plataformas Nacionais para Redução do Risco de Desastres, um espaço favorável para
fortalecer a Governança.
20. Programa Interno de Proteção Civil, ações feitas sob medida; Treinamento de tamanho
único
21. Gestão de Riscos e Proteção Civil.
22. Ilhas de calor em Hermosillo.
24. " Universidades Estratégicas" em Proteção Civil e Gestão de Riscos.
26. Tempestades de Geração Instantânea: um desafio para a Proteção Civil.
27. A Importância da Participação do Cidadão na Gestão da Proteção Civil Municipal.
34. Influenciando por Mariano T. Katase.
36. Projeto da Universidade do Arizona, Tecnológico de Monterrey e Consejo Incide, AC
39. Sobre o Holcim.
40. Iniciativa para a Inclusão da Proteção Civil na Educação Básica.

42. Associação de Segurança e Higiene e Proteção Civil, AC
44. Prevenção e Combate ao Fogo em Proteção Civil.
48. Assinatura do Acordo SIDUR-AMIC.
49. Quão sustentável é a sua empresa? Desenvolvimento Sustentável e Organizações.
50. Você pode pagar menos impostos legalmente enquanto economiza para a
aposentadoria.
51. A importância do seguro na proteção civil.
52. Unidade de Prevenção de Incêndios de Hermosillo.
53. VII Fórum Imobiliário.
54. Nova Lei de Organização Territorial e Desenvolvimento Urbano do Estado de Sonora.
56. Primeiros supermercados em Hermosillo.
57. Adeus.
58. Nossos Valores
FONTE:http://consejoincide.com/wp-content/uploads/2018/08/Revista-INCIDE-Edicion133.pdf

Incêndios florestais na Califórnia são principalmente
evitáveis
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Repórteres e autoridades eleitas costumam falar sobre os incêndios florestais na
Califórnia como se fossem desastres naturais. Eles não são.
Uma nova análise em uma edição do International Journal of Wildland Fire , relatada
pelo The Mercury News , descobriu que os seres humanos causaram 95 por cento de
todos os incêndios florestais na Califórnia desde 1910. Os raios causaram apenas 5 por
cento, principalmente no canto rural nordeste da Califórnia. o Estado.
"Enquanto as investigações ainda estão em andamento, todos os incêndios agora
queimando na Califórnia podem ser causados pelo homem", informa o jornal. Em todo
o país, 84 por cento de todos os incêndios florestais nas duas últimas décadas foram
iniciados pelo homem.
Incêndios criminosos são difíceis de prevenir, mas a maioria dos incêndios causados pelo
homem é acidental e evitável. Há o exemplo desgastado de um cigarro aceso que jogou
descuidadamente a janela de um carro, é claro. Mas os incêndios também podem
começar com fogos de artifício (as chances de um incêndio florestal na Califórnia dobrar
em 4 de julho), fogueiras apagadas de forma inadequada, pilhas queimadas fora de
controle, partes quentes de veículos em contato com grama seca, linhas de força
esfregando em condições de vento, e uma variedade de outras causas. Um número
surpreendente de incêndios começa quando as correntes dos reboques ou os aros das
rodas batem no pavimento e enviam faíscas - a causa provável do mortal fogo-deincêndio, agora na sua quarta semana e com apenas 65 por cento contidos.
Ao iniciar incêndios em locais onde raios são raros e durante meses que não fazem parte
da estação natural de incêndios, os humanos estão aumentando o “nicho de fogo” tanto
geograficamente quanto sazonalmente, segundo uma equipe de cientistas que publicou
um relatório no ano passado. Anais da Academia Nacional de Ciências . "Embora a
mudança climática tenha provavelmente permitido uma parte do aumento na atividade
de incêndios florestais, o papel direto das pessoas no aumento da atividade de incêndios
florestais tem sido largamente negligenciado", escreveram eles.
Incêndios provocados pelo homem e mudanças climáticas causadas pelo homem são
uma combinação ruim. A mudança climática torna as florestas e os campos mais
quentes e secos, de modo que os incêndios podem se espalhar mais rapidamente.
A boa notícia é que, ao contrário dos verdadeiros desastres naturais, ambos os
problemas podem ser resolvidos. Órgãos locais, estaduais, tribais e federais podem
adotar medidas para reduzir as emissões de poluentes atmosféricos que estão
aquecendo o planeta e aumentar as atividades educacionais e fiscalizadoras destinadas
a reduzir o número de incêndios florestais causados por humanos. Os governos locais
podem adotar códigos de construção e ordenações de zoneamento que limitam a
expansão em áreas suscetíveis a incêndios e exigem que as casas sejam construídas com
materiais resistentes ao fogo e espaços-tampão defensáveis. As companhias de seguros
podem adotar taxas que refletem os riscos de incêndio e recompensam estratégias
defensivas.

Na Califórnia, o governador Jerry Brown e os líderes legislativos estaduais formaram um
Comitê de Preparação e Combate a Incêndios no mês passado para elaborar emendas
legislativas para “ajudar a preparar o estado para lidar com o clima cada vez mais
extremo e os desastres naturais causados pelas mudanças climáticas”. Culpa incêndios
sobre a mudança climática, o plano não oferece novas políticas para prevenir
comportamentos humanos que estão aquecendo o planeta e iniciando incêndios.
Enquanto isso, o Secretário do Interior dos EUA, Ryan Zinke, afirma incorretamente que
os incêndios na Califórnia não têm nada a ver com a mudança climática e são o resultado
de um manejo florestal deficiente. Embora seja verdade que a supressão de incêndios
levou a um acúmulo de combustível em alguns lugares, nenhuma floresta da Califórnia
estaria queimando hoje se os seres humanos não os tivessem acendido.
Quando a campanha de prevenção de incêndios florestais de Smokey Bearcomeçou em
1944, seu slogan era "Smokey diz que o cuidado impedirá 9 de cada 10 incêndios
florestais". Isso é muito mais preciso do que o slogan atual de "Only You Can Prevent
Wildfires".
Embora os indivíduos possam certamente fazer mais para evitar incêndios florestais,
não é “apenas você” quem tem essa responsabilidade. As pessoas mais bem
posicionadas para prevenir incêndios são os funcionários eleitos e empresários cujas
decisões e políticas têm um impacto profundo sobre o resto de nós - e que, na maioria
das vezes, continuam a responder e reconstruir como de costume.
FONTE:https://thebulletin.org/2018/08/california-wildfires-are-mostlypreventable/?utm_source=Bulletin%20Newsletter&utm_medium=iContact%20email&utm_campaign
=August17

No Dia Mundial Humanitário, ONU promove campanha
para proteger civis em conflitos
A cada ano, em 19 de agosto, Dia Mundial Humanitário, a ONU reconhece o sofrimento
de milhões de civis presos em zonas de conflito e presta homenagem aos trabalhadores
que distribuem ajuda – muitas vezes com grande risco pessoal – a comunidades
vulneráveis em alguns dos conflitos mais perigosos do planeta.
Nestes lugares, pessoas lutam para encontrar comida, água e abrigo seguro em meio
aos combates; escolas são destruídas; crianças são recrutadas e forçadas a lutar; e
mulheres são abusadas e usadas como ferramentas de guerra.

Ameaçados e impedidos de fornecer assistência àqueles em necessidade, trabalhadores
humanitários e médicos também são alvos diretos dos ataques
No Dia Mundial Humanitário do ano passado, mais de 2 milhões de pessoas em todo o
mundo participaram de uma campanha chamada #NotATarget – em português, “Não É
Alvo” – para reivindicar mudanças, contando histórias de civis em áreas de guerra e
conflito.
Neste ano, a ONU e os parceiros humanitários lançaram a primeira “petição viva” de
todos os tempos para exigir que os líderes mundiais tomem medidas para proteger
todos os civis presos em conflitos cujas vidas estão em risco.
Para participar, basta entrar no site oficial da data – www.worldhumanitarianday.org –
e “assinar” a petição com uma selfie.
Cada foto enviada fará parte de uma instalação na sede da ONU e permanecerá lá
durante toda a Assembleia Geral, que começa em 18 de setembro. A escultura, movida
pelas redes sociais, ficará de frente para os líderes mundiais com um lembrete poderoso:
os civis não são alvo.
O Dia Mundial Humanitário coincide com a data do ataque terrorista contra a sede da
ONU em Bagdá, que feriu 150 funcionários e matou 22 – entre eles, o diplomata
brasileiro e então chefe do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Direitos Humanos (ACNUDH), Sergio Vieira de Mello.
Nesta semana, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, prestou
homenagem àqueles que perderam as suas vidas há 15 anos, no que ele descreveu como
“um dos dias mais sombrios da nossa história”.
O atentado, conhecido como o “11 de setembro” das Nações Unidas, foi um dos mais
letais da história da organização e marcou um momento decisivo na forma como a ONU
e seus organismos humanitários operam em campo. Essa foi a primeira vez que uma
organização humanitária internacional e neutra foi deliberadamente atacada desta
forma.
A ONU News falou com alguns dos sobreviventes. Entre aqueles que contaram sua
história estavam Nada Al Nashif, um cidadão jordaniano de origem palestina, que estava
sentado ao redor de uma mesa com colegas na sede da ONU quando os explosivos foram
detonados, estourando seu tímpano no processo. Sua mesa foi varrida pela explosão.
O egípcio Khaled Mansour conta que testemunhou uma cena de carnificina. Ele se
lembra de ver as marcas sangrentas dos feridos que tentavam escapar, e o corpo de um
colega morto sendo levado embora sobre uma maca improvisada.
Acesse a campanha pelo site www.worldhumanitarianday.org ou em #NotATarget.
Acesse informações adicionais sobre as homenagens deste ano clicando aqui.

Pessoas nas cidades lutam para encontrar comida, água e abrigo seguro em meio aos
combates que retiram milhões de suas casas.
Junte-se ao movimento #NotATarget para exigir que líderes mundiais protejam todos os
civis. Acesse https://t.co/A1tVYs27QB e assine a petição. pic.twitter.com/f8JLzuv3O0
— ONU Brasil (@ONUBrasil) 17 de agosto de 2018
FONTE:https://news.un.org/en/story/2018/08/1016462
FONTE:https://twitter.com/search?q=%23NotATarget&src=tyah

EVENTOS

Curso internacional sobre preparação e resposta a
desastres e emergências em saúde
Descrição
Este curso da Universidade de Ciências Médicas de Teerã incidirá sobre os seguintes
tópicos:








Noções básicas de preparação para emergências e mecanismos de resposta
EOC
ICS
Gerenciamento de incidentes principais
Exercícios de preparação para emergências
Perigos
Resposta Médica de Campo e Tática

Público-alvo
Estudantes de doutorado em Saúde de Emergência e Desastres e os gerentes e
funcionários de organizações de gerenciamento de desastres no Irã.
Frequência
Anual
Cobertura geográfica
Global

Duração
25 de agosto de 2018 a 29 de agosto de 2018
Procedimento de aplicação
Para informações de registro, entre em contato ostadtaghizadeh@gmail.com
Prazo final para aplicação
20 de agosto de 2018
Contato
ostadtaghizadeh@gmail.com
Ultima atualização
08 de agosto de 2018

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

