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I Seminário Estadual de Educação em Redução de Riscos e Desastres 25/08/2016 

 Bom Dia! 

 É um prazer participar do I Seminário Estadual de Educação em Redução de Riscos e Desastres 

 Embora não possamos nos responsabilizar pelas intempéries naturais – como ventos, chuvas, 

inundações e tantos outros – podemos reduzir seus danos por meio de ações articuladas, como as 

políticas de prevenção e redução de riscos, foco deste encontro de hoje. 

 Neste sentido, iniciativas como essa, voltadas ao desenvolvimento de ações preventivas e de 

mitigação dos impactos das ameaças naturais são fundamentais para a construção desta agenda 

pública. 

 Precisamos articular ações tecnológicas, ambientais, educacionais e sociais condizentes com as 

caraterísticas das diferentes regiões do nosso Estado.  

 Conhecer os fatores que causam os desastres poderá auxiliar o poder público e a comunidades na 

compreensão do que os faz vulneráveis e, assim, ampliar suas capacidades para lidar com os 

desastres.  

 O Governo do Estado de São Paulo, por meio, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 

desenvolve importantes ações para a prevenção e auxílio aos municípios afetados por calamidades. 

 Desde abril de 2014 assinamos o Consórcio Intermunicipal com cidades do ABC (Diadema, Santo 

André, São Bernardo, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) no qual, anualmente, repassamos 

R$ 1. 451.970,00 para aluguel social, em uma ação coordenada com as prefeituras para a remoção 

de 630 famílias que habitam em áreas de risco iminente.  

 Também em março de 2016, a SEDS autorizou cerca de R$ 680.000 (seiscentos e oitenta mil reais), 

do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), para os municípios atingidos pelas enchentes 

(Caieiras, Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato, Guarulhos, Itapevi e Mairiporã). 

 Mas podemos contribuir muito mais para o trabalho da Defesa Civil! Através de nossos equipamentos 

CRAS e CREAS exercemos a vigilância sócio assistencial e podemos colaborar com informações sobre 

as famílias e suas condições de moradia, por exemplo, referenciando estas informações às áreas 

competentes. 

 A Redução do Risco de Desastres depende de políticas e ações intersetoriais através das quais 

podemos tornar cidades, comunidades, famílias e indivíduos mais resilientes às ameaças e reduzindo 

os riscos e a vulnerabilidades aos desastres. 



 
 
  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Desenvolvimento Social 
Gabinete do Secretário 

 
 

2 
 

 

 Hoje, por meio da realização deste seminário, daremos um passo relevante nesta direção. Tenho 

certeza que o conhecimento do Office of U.S. Foreign Disasaters Assistance – OFDA será de grande 

relevância e a Secretaria de Desenvolvimento Social empenhará seus esforços para colaborar na 

articulação destas ações nos territórios acompanhados.  

 Parabenizo o Governo Estadual pela iniciativa! Parabéns à Secretaria da Educação e Defesa Civil.  


