
 

 

Programação 
 
 

Abertura- 8:00 h 

Prof. Roberto Guimarães (GRAU) / Liliane Te-

les (Presidente CRP-03 /Manoelita Mota 

(ABRAPEDE). 
 
Mesa Redonda –  9:00 h às 11:00 h 
 
Temas e expositores: 
 

Ações da Defesa Civil na Administração de A-

brigos Temporários Pós Desastres.    

Edinildo Moreno Sobral      - Sociólogo e espe-

cialista em defesa civil da Bahia.  

 

Amparo Legal à Acessibilidade para Pessoas 

com Deficiências. 

Silvana Almeida – Promotora de justiça do 

Ministério Público do Estado da Bahia. 

 

A Acessibilidade de pessoas com restrição de 

mobilidade e deficiência: Mobilidade no Meio 

Urbano. 

Silvia Miranda – Engenheira Civil, Professora 

assistente em Engenharia de Transportes da Es-

cola Politécnica da UFBA.  

 

Ações Governamentais para Garantir o Direito 

da Acessibilidade às Pessoas com Deficiências 

na redução de Desastres. 

Alexandre Baroni – Superintendente de Direi-

tos Humanos da Pessoa com Deficiência. 

 

Movimentos Sociais a Favor das Pessoas com 

Deficiências. 

Reinaldo Moura – Líder Comunitário-

Presidente do Grupo de amigos de Pernambués  

Experiências da Corporação dos Bombeiros no 

Atendimento às Pessoas com Deficientes em 

Situações de Desastres. 

Júlio Nascimento – Ten. Coronel - Comandante 

do Corpo de Bombeiros de Salvador/BA. 

 

A Psicologia nas Emergências e Desastres. 

Geisa Melo – Psicóloga atuante na área de Defi-

ciência visual e Emergências e Desastres. 

 

Debates sobre as exposições - 11:00 h  

 

 

Sobre o Seminário 
 

O Seminário comemora o Dia Internacional 

para a Redução de Desastres instituída 

pela ONU (13 de outubro) e a Semana Na-

cional de Redução dos Desastres estabele-

cida pelo governo brasileiro (2ª semana de 

outubro).  

 

24 %, quase um quarto da população brasi-

leira segundo o IBGE em 2013 e aproxima-

damente um bilhão de pessoas no mundo são 

pessoas com deficiências. As pessoas com 

deficiências estão entre as mais vulneráveis 

da sociedade e essa situação é ampliada em 

casos de desastres com grande número de 

vitimas e afetados e difícil recuperação. Fre-

quentemente suas contribuições e necessida-

des, que são especificas e originais, também 

são muitas vezes ignoradas.  

 

Este evento contribui à mudança desses pa-

radigmas, especialmente em cenários de 

desastres potenciais integrando e incluindo 

as necessidades e contribuições das pessoas 

com deficiências, resultando assim em um 

grupo cada vez mais consciente e resiliente 

aos Riscos e Desastres. 

 

Um planeta resiliente aos desastres significa 

que todos devem fazer parte da solução.  

 

Promovem este evento, o Grupo de Riscos 

Ambientais e Urbanos - GRAU, grupo de 

pesquisa acadêmico da Escola Politécnica da 

UFBA e habilitado pelo CNPq, que tem co-

mo uma das diretrizes básicas a evolução 

dos conhecimentos científicos sobre a redu-

ção dos riscos em desastres; e a Associação 

Brasileira de psicologia nas Emergências e 

Desastres - ABRAPEDE, com a principal 

missão de atenuar o sofrimento originado 

por emergências e desastres através do ade-

quado  cuidado às pessoas afetadas.  

 
 

 
 

 
Fontes de Referencia: Thomson Reuters Foundation/ Unisdr/MI*-
BR; *Ministério da Integração/Brasil 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
"O desafio é fazer com que o governo 
tome iniciativas e integre as pessoas 
com deficiência nos processos de 
gestão de desastres. Estas pessoas 
devem fazer parte dos comitês de 
emergência e desempenharem um 
grande papel em caso de emergência 
nacional e planificação da preparação 
aos desastres. Eles devem orientar e 
ajudar a identificar as necessidades e 
não ser visto como um fardo. As pes-
soas com deficiência têm muito a 
contribuir e eles são as pessoas mais 
indicadas para saberem do que ne-
cessitam.” Chaiyaphon Phupharat- Deputado e 

diretor do Conselho de Pessoas com Deficiência na 
Tailândia.  
Fonte: http://www.unisdr.org/archive/34751 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Apoio: 

 
   

        
 Escola Politécnica da UFBA 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                  
Universidade Federal da Bahia 

 

 

 

 

 
 

SEMINÁRIO 
 
“VIVER COM DEFICIÊNCIA E 

DESASTRES” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA: 19 de Outubro de 2013  

 

LOCAL: Auditório do CRP 03 

Rua Aristides Novis, 27. Federação 

Salvador-Bahia. 

 

Horário: das  8:00 às 12:00  horas 
 
 
Email: grau@ufba.br 
         eventos@crp03.org.br 
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