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ANTES DE TUDO NÃO ESQUEÇA! ANTES DE TUDO NÃO ESQUEÇA! 

A GENTE VAI SAIR JUNTO DESSA! A GENTE VAI SAIR JUNTO DESSA! 



Sejam muito bem vindos (as),

O Núcleo de Ações Voluntárias em Proteção e Defesa Civil – NUPREC, organismo da Sociedade Brasileira de

Proteção Humana - SOBRAPH e ação da Divisão de SSMA da Universidade Federal de São Paulo – Campus

Guarulhos, coloca a disposição de toda a sociedade e em especial aos núcleos de proteção e defesa civil,

informações básicas de ações que podem ser desenvolvidas ou implementadas em tempos de pandemia.

A justificativa vem dos constantes pedidos de informação recebidos em nossa página do Facebook

(https://www.facebook.com/defesa.civil.921), pelo WhatsApp e por nosso e-mail institucional(https://www.facebook.com/defesa.civil.921), pelo WhatsApp e por nosso e-mail institucional

protecaohumana@gmail.com , onde defesas civis institucionalizadas e voluntárias, de diversas partes do Brasil,

solicitam informações sobre que ações podem realizar neste contexto pandêmico.

Embora para alguns possa parecer obvio, para outros ainda é um tabu a ser descortinado, o que merece atenção e

apoio num momento tão extraordinário da historia humana.

Mesmo sabendo que nosso intuito, não é, nem de longe, a minimização de tão vasto assunto, ainda assim

esperamos que as informações básicas contidas neste livreto, possam ser úteis a todos os que fazem parte da

grande “família defesa civil do Brasil”.

Um forte e fraterno abraço a tod@s. 



- Democratizar o acesso a informações de qualidade;

- Colaborar na disseminação da cultura de proteção e defesa civil;

- Melhorar a percepção das oportunidades já existentes;- Melhorar a percepção das oportunidades já existentes;

- Incentivar e inspirar ações e missões com responsabilidade e integridade;

- Promover apoio institucional, moral e de auxilio mutuo como engrenagem 

parte do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil  

- Equilibrar teoria e prática para além do discurso;

- Fortalecimento das redes de autoproteção.  



As defesas civis institucionalizadas pelos entes federados sejam eles municipais, estaduais ou federal,

desempenham papel fundamental de apoio à população no enfrentamento da pandemia do coronavírus –

COVID 19. A primeira com a logística humanitária, no transporte dos testes, na capacidade de

organização e distribuição de insumos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além da

participação efetiva em ações solidárias, de ajuda humanitária e até na organização, junto com o pessoal

da saúde, nas campanhas de prevenção e organização da vacinação.

É um grupo pró-ativo e que tem papel de assistência direta aos que mais precisam de ajuda em qualquerÉ um grupo pró-ativo e que tem papel de assistência direta aos que mais precisam de ajuda em qualquer

situação. A pandemia desafiou as defesas civis, mas elas, como não poderiam deixar de ser,

responderam à altura, distribuindo doações, equipamentos e cestas básicas, utilizando a estrutura para

alcançar todos os cantos, numa demonstração plena de sua já conhecida capacidade de articulação,

resiliência e operação.

A ampliação do trabalho de ajuda humanitária, com um expertise que lhe são próprios, não só aumentou

o trabalho das defesas civis no contexto da pandemia, mas em alguns casos teve que se somar ao

período chuvoso e outros eventos de seu cotidiano, exigindo ainda mais desta extraordinária capacidade

de ação.

Vejamos a seguir algumas dessas ações na prática, como forma de melhorar nossa percepção:



A Defesa Civil de Cordeirópolis (SP) visitou
estabelecimentos comerciais, bancos, além das repartições
da prefeitura para medir a temperatura corporal de cerca de
250 pessoas, na manhã desta segunda-feira (18). em
prevenção à disseminação do coronavírus.
Segundo o coordenador da Defesa Civil, Agageane Rogério
Nunes, a iniciativa seguirá durante os próximos dias na
cidade. “Caso a temperatura da pessoa apresente alguma

Pandemia: Defesa Civil mede temperatura de
cerca de 250 pessoas em Cordeirópolis
Equipe da Defesa Civil visitou
estabelecimentos comerciais, bancos, além
das repartições da prefeitura; nenhum dos
examinados apresentava febre, sintoma do
coronavírus.

cidade. “Caso a temperatura da pessoa apresente alguma
alteração, ela será orientada à procurar a unidade de saúde,
seguindo o protocolo do Ministério da Saúde”, explicou
Nunes.
A equipe da Defesa Civil também está reforçando a
importância do uso de máscaras, a higienização das mãos e
o distanciamento social.

“A iniciativa faz parte do conjunto de ações do município para o enfrentamento da
Covid-19. Ações como essa de combate e prevenção ao coronavírus têm sido
adotadas em várias cidades do nosso Estado, tendo em vista o aumento de casos
no Brasil, o que proporciona uma melhor segurança para a população em geral”,
destacou o coordenador. Link no espaço Leituras em Conexão



Defesa Civil amplia o trabalho de
ajuda humanitária na pandemia

Coordenadoria Estadual se transformou em
uma grande central logística para distribuição
de materiais que ajudam na prevenção e
tratamento da Covid-19. Além disso, fez a
entrega de milhares de cestas básicas,
atendendo todas as regiões do Paraná.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil reforçou o

trabalho de ajuda humanitária durante o período de

pandemia e se tornou uma verdadeira central logísticapandemia e se tornou uma verdadeira central logística

para abastecer todas as regiões do Paraná de

materiais usados para prevenção e tratamento da

Covid-19. Cerca de 500 mil itens foram distribuídos.

Desde março, veículos e agentes do órgão

percorreram o Estado para entregar álcool 70%, além

de milhares de peças de EPIs para os profissionais de

saúde e cestas básicas para famílias em situação de

vulnerabilidade.

Link no espaço Leituras em Conexão



Niterói - O Prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve, no

Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de

onde fez um alerta à população de Niterói sobre a

gravidade da crise e as preocupações com o momento da

Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. O Centro de

Prefeito de Niterói usa sirenes da Defesa
Civil para falar da gravidade da pandemia

Em pronunciamento para cerca de 120 mil
pessoas, Axel ressaltou que o momento é
preocupante e pediu que a população siga
mantendo os cuidados com a saúde, a higiene
e o distanciamento social

Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. O Centro de

Monitoramento tem sirenes instaladas em 37 localidades

da cidade e um alcance estimado em 120 mil pessoas.

https://odia.ig.com.br/niteroi/2021/03/6109329-prefeito-de-
niteroi-usa-sirenes-da-defesa-civil-para-falar-da-gravidade-
da-pandemia.html

Muitas vezes, ações de custo baixíssimo ou de custo zero podem fazer
muito a diferença. A exemplo do prefeito de Niterói e tantos outros o que
importa é participar conscientemente do processo e com as ferramentas
disponíveis para a ação.



Ações 

DefesaDefesa CivilCivil flagra
cachoeira lotada em
Barra do Garças; jovens
são notificados devido a
Pandemia

DefesaDefesa CivilCivil divulga telefone
para doações de cilindros de
oxigênio.

Ações 
simples, mas 

de valor 
incalculável 
para quem 
as recebe.

https://nx1.com.br/2021/03/28/defesa-civil-flagra-
cachoeira-lotada-em-barra-do-garcas-jovens-sao-
notificados-devido-a-pandemia/



Enfrentamento à pandemia:
Defesa Civil Estadual se reúne
com prefeitura e demais
representantes da sociedade e
traça novas estratégias

Como órgão articulador por excelência, a defesa

civil deve e pode mobilizar os entes municipais

no trato com as questões relacionadas à

pandemia. Este esforço conjunto, pode ser depandemia. Este esforço conjunto, pode ser de

vital importância para o aprendizado coletivo e

para a priorização de ações de enfrentamento,

prevenção e controle da pandemia. O aprender

novas estratégias passa pelo “ouvir de todos para

todos”.



DefesaDefesa CivilCivil mantém ações de
prevenção em áreas de risco
durante pandemia

A Prefeitura de Manaus vem dando

continuidade às ações de prevenção em áreas

de risco, mesmo durante o período da

pandemia do novo coronavírus. Com isso, a

Secretaria Executiva de Proteção e Defesa

Civil (Sepdec), vinculada à Casa Militar, já

revitalizou 175 metros de pontes. Além disso,revitalizou 175 metros de pontes. Além disso,

o município registrou uma redução de quase

70% nas ocorrências registradas pelo 199 nos

primeiros 15 dias do mês na capital.

Segundo a diretora operacional da Defesa Civil, Bibiane
Araújo, as ações de prevenção acontecem durante todo o
ano. “Mesmo diante do cenário atual, continuamos atuando
de forma preventiva em todas as áreas de risco da cidade.
Ainda que não estejamos em períodos críticos, o
monitoramento de construção de pontes, de chuvas e
descidas e subidas dos rios, é constante. Devido a essa
perspectiva de prevenção, podemos garantir uma diminuição
no número de sinistros”, relatou.

https://www.manaus.am.gov.br/noticia/defe
sa-civil-mantem-acoes-de-prevencao-em-
areas-de-risco-durante-pandemia/



Grupo de brigadistas da Defesa Civil adapta
ações para promover a solidariedade
durante a pandemia

No Terminal Aquidabã, em Salvador, o
GEODEC cede cafés da manhã, afere a
pressão arterial e a glicemia de pessoas
carentes com auxilio de profissionais da saúde.

No Conexão Bahia de sábado, 26, Aldri Anunciação visitou o

Terminal Aquidabã, no bairro do Santo Antônio, em Salvador, onde

um grupo de brigadistas da Defesa Civil (GEODEC) adaptou

algumas ações durante a pandemia, para promover a solidariedade

e estimular a proteção.e estimular a proteção.

“A pandemia também veio para modificar muitas coisas. Pessoas

que talvez não se disponibilizariam para fazer doações, hoje já têm

o interesse e vêem a necessidade em ajudar o próximo”, ressaltou o

bombeiro civil Samuel Cortes.

Segundo Hildo da Paixão, também movimentador da ação, a

proposta inicial do GEODEC era atuar nas operações de defesa civil

no combate aos desmoronamentos e enxurradas. Após a pandemia,

o projeto se reinventou para ajudar mais pessoas, cedendo cafés da

manhã, aferindo a pressão arterial e a glicemia, além de estimular a

proteção e cuidado nesse momento de crise mundial de saúde.

https://gshow.globo.com/Rede-Bahia/conexao-
bahia/noticia/grupo-de-brigadistas-da-defesa-civil-
adapta-acoes-para-promover-a-solidariedade-durante-
a-pandemia.ghtml



O que os voluntários podem fazer
neste contexto?

Além de poder somar as forças de defesa civil institucionalizadas ou

governamentais, o voluntário ou grupo de voluntários pode realizar

centenas de atividades previstas na ampla legislação do Sistema

Nacional de Proteção e Defesa Civil, além de se adequar as

necessidades que se põe a sua frente para solucionar.

Os voluntários podem fazer muito!!!

O que ainda emperra muitas ações voluntárias é a ilusão do “esperar o

recurso público” para fazer algo, ou deixar as oportunidades passarem

por qualquer tipo de requerimento de exclusividade ou vaidade.

Voluntários são sempre muito bem vindos nas ações concretas de

defesa civil, porém, não devem ser parte do problema e sim da

solução. A única vantagem que o voluntario consciente e integrador

persegue é a da consciência cidadã e de ajuda humanitária.

Desejar um cargo público ou remuneração do estado está inerente aos

concurseiros, não ao voluntário consciente.



Organograma de Atividades 
Voluntárias em Proteção e 

Defesa Civil

TIPOS DETIPOS DE

NUCLEOS NUCLEOS 
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVILDE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

NUCLEO CULTURALNUCLEO CULTURAL

NUCLEO EDUCACIONALNUCLEO EDUCACIONAL

NUCLEO SOCIALNUCLEO SOCIAL

NUCLEO CORPORATIVONUCLEO CORPORATIVO

INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS 

Apoio Operacional Apoio Operacional 
e Logísticoe Logístico

Primeiros Primeiros 
CuidadosCuidados

AÇÕES SISTEMICAS AÇÕES SISTEMICAS 
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVILDE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NUCLEO CORPORATIVONUCLEO CORPORATIVO

NUCLEO COMUNITÁRIONUCLEO COMUNITÁRIO

NUCLEO UNIVERSITÁRIO NUCLEO UNIVERSITÁRIO 

ASSOCIAÇÕES ASSOCIAÇÕES 
ONG’sONG’s

OSCIP’sOSCIP’s

AÇÕES SISTEMICAS AÇÕES SISTEMICAS 

De caráter EspecificoDe caráter Especifico
(expertise)

De caráter GeralDe caráter Geral
(engajamento)

Gestão AbrigosGestão Abrigos

Logística Logística 
HumanitáriaHumanitária

StaffStaff

Outros que Outros que 
necessitam necessitam 
experiênciaexperiência

Limpeza e Limpeza e 
OrganizaçãoOrganização

Distribuição de Distribuição de 
AlimentosAlimentos

Outros que não Outros que não 
necessitam necessitam 
experiênciaexperiência



PESQUISAPESQUISA

OPERACIONALIDADEOPERACIONALIDADE

BRAÇOS FORTES QUE FAZEMBRAÇOS FORTES QUE FAZEMCOMO COMO 
PRECISAMOS PRECISAMOS 

PENSARPENSAR
PROTEÇÃO E PROTEÇÃO E 

DEFESA DEFESA CIVIL?CIVIL?

Assim como não existe 
corpo humano vivo com 

um único órgão, não 
existirá sistema com uma 

única instituição ou 
expertise total.    

GESTÃOGESTÃO

MÃOS QUE COLABORAMMÃOS QUE COLABORAM

PERNAS QUE VÃO AO ENCONTROPERNAS QUE VÃO AO ENCONTRO

O CORPO HUMANO E AS AÇÕES O CORPO HUMANO E AS AÇÕES EM EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVILPROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



Obrigado por caminhar conosco até aqui.

Esperamos que tenha gostado desta nossa trilha de compartilhamento e que nosso objetivo tenha sido

alcançado.

Diversos outros exemplos poderiam ser citados neste trabalho sobre as ações desenvolvidas pelas

defesas civis institucionalizadas e as voluntárias, no entanto, acreditamos que os exemplos citados atédefesas civis institucionalizadas e as voluntárias, no entanto, acreditamos que os exemplos citados até

aqui, podem ser de grande valia para fomentar e inspirar novas ações, bem como manter as já existentes.

Observamos que enquanto muitas instituições e ações estão focadas e voltadas apenas para ações de

resposta, estas mesmas ações e instituições ficam fadadas apenas ao reativismo, em nada colaborando

para a prevenção, educação e a gestão dos eventos adversos.

Infelizmente, muitos movimentos voluntários que não estão acostumados com as dinâmicas de proteção e

defesa civil, ficaram totalmente travados no contexto da pandemia, pois percebe-se que embora o tema

“todos somos a proteção e defesa civil”, esteja na ponta da língua, não está no topo das prioridades.

Um forte e fraterno abraço a tod@s e até a próxima.



https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-76122020000400614&script=sci_arttext

https://www.defesacivil.rs.gov.br/upload/arquivos/201511/04145531-11-manual-de-
planejamento-em-defesa-civil-volume-1.pdf

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=109012&tit=Defesa-
Civil-amplia-o-trabalho-de-ajuda-humanitaria-na-pandemia

https://www.sc.gov.br/noticias/fotos/setoriais/defesa-civil-cigerd-durante-
pandemia-do-novo-coronavirus-49008

Civil-amplia-o-trabalho-de-ajuda-humanitaria-na-pandemia

http://www.hands.ind.puc-rio.br/I-webinar.php

http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/component/gmg/page/892-manual-
orienta-instalacao-e-desmobilizacao-de-abrigos-provisorios-na-pandemia

https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2020/05/18/pandemia-defesa-
civil-mede-temperatura-de-cerca-de-250-pessoas-em-cordeiropolis.ghtml

https://globoplay.globo.com/v/8423580/
Conheça também o Curso Gratuito
“Desafios da Defesa Civil no Brasil”
produzido pelo NUPREC.



Professor Aparecido da Cruz é mestre em educação,

psicopedagogo, gestor de segurança pública e privada, licenciado

em educação física, pós-graduado em defesa civil e segurança

humana, diretor da SOBRAPH, coordenador do NUPREC e tutor

da SEGEN do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Capacitações em Defesa Civil:

CBDC/ CCR/ CGDAR/CPRM/UFSC/CBPMESP/S2iD dentre outras.

É autor independente de 11 livros, diversos artigos na internet e

gestor de segurança universitária federal.



SOBRAPHSOBRAPH
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROTEÇÃO HUMANASOCIEDADE BRASILEIRA DE PROTEÇÃO HUMANA

Núcleo de Ações Voluntárias em Proteção e Defesa CivilNúcleo de Ações Voluntárias em Proteção e Defesa Civil

protecaohumana@gmail.comprotecaohumana@gmail.com


