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Efeito dominante do relativo aquecimento do Atlântico 
tropical na ocorrência de furacões 
Exploramos os fatores potencialmente ligados à maior atividade de furacões no 
Atlântico em 2017. Usando um conjunto de experimentos modelo de alta resolução, 
mostramos que o aumento dos furacões em 2017 não foi causado principalmente pelas 
condições de La Niña no Oceano Pacífico, mas principalmente por condições de 
superfície pronunciada do mar quente no Atlântico Norte tropical. É ainda mostrado 
que, no futuro, um padrão semelhante de aquecimento da superfície do mar a partir 
dos aumentos nas concentrações de gases de efeito estufa e decréscimos nos aerossóis, 
provavelmente levará a números ainda maiores de furacões importantes. O principal 
fator que controla a atividade dos furacões no Atlântico parece ser o quanto o Atlântico 
tropical se aquece em relação ao resto do oceano global. 

FONTE:http://science.sciencemag.org/content/early/2018/09/26/science.aat6711 

 

Planos de emergência para bibliotecas 

O presente relatório foi elaborado com o objetivo de analisar a capacidade de prevenção 
e resposta das bibliotecas a uma situação de desastre, pretendendo investigar a 
preparação dos espaços, das coleções, das equipas de colaboradores e dos utilizadores 
para enfrentar situações de emergência. O estudo centrou-se no caso da Biblioteca da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) e beneficiou de um contato direto 
com a realidade desta instituição, em virtude de um período de estágio. O resultado 



final traduz-se na elaboração de um Plano de Emergência para a Biblioteca da FLUL, com 
base na revisão da bibliografia sobre o tema e numa observação e recolha de informação 
no universo da biblioteca. São reveladas algumas das suas fragilidades em termos de 
segurança, e é com base nesses elementos que se procurou elaborar um Plano de 
Emergência que se aproximasse o mais possível dos modelos enquadrados na legislação, 
mas também adequado à realidade e às possibilidades da Biblioteca da FLUL. O trabalho 
focou-se nas ações a desencadear de acordo com os riscos considerados mais 
frequentes e que constituem maior preocupação para os funcionários da biblioteca. 
Através da observação, da análise documental, dos inquéritos por questionário e por 
entrevista, foi possível recolher a informação necessária para proceder a um balanço 
crítico e desencadear a elaboração do plano. Destaca-se a importância da existência de 
uma equipa de emergência com funções definidas e a relevância da realização de ações 
de formação para todo o efetivo da biblioteca. O trabalho revela ainda que ainda não é 
reconhecida a devida importância ao tema. 

FONTE:http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/30369/1/ulfl240787_tm.pdf 

 

 

ODS Rio Preto recebe adesão da TV TEM 

Emissora é a primeira empresa a aderir aos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU e a primeira televisão brasileira a se engajar ao programa. 

                     

A Comissão Municipal para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU 
(Organização das Nações Unidas) em Rio Preto recebeu a adesão da primeira empresa 
ao programa, a TV TEM, emissora afiliada da Rede Globo. A assinatura da adesão aos 
ODS aconteceu no gabinete do prefeito Edinho Araújo, na manhã desta quinta-feira, dia 
27 de setembro. 
O documento recebeu além da assinatura do prefeito, da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Urbanismo e presidente da Comissão dos ODS em Rio Preto, Kátia Penteado; 
do diretor da TV Tem na região de São José do Rio Preto, Luiz Ricardo Queiroz e do 



também diretor regional da TV Tem em Sorocaba e Itapetininga, Vinicius Garrido. A TV 
TEM é a primeira empresa a aderir voluntariamente aos ODS em Rio Preto e a primeira 
emissora de televisão do Brasil, antes mesmo da Globo nacional. 
O prefeito Edinho Araújo evidenciou que é fundamental a adesão das empresas de 
comunicação como a TV TEM por seu poder de divulgação, conscientização, de difusão 
de informações e de engajamento. “Nós precisamos cada vez mais das pessoas se 
conscientizando. A cultura de uma cidade para o bem, para o bom comportamento, para 
o cumprimento das leis, para o respeito entre as pessoas, para a preservação do meio 
ambiente passam pela informação, pela comunicação dessas ideias. É isso que nós 
queremos um país, uma cidade onde não haja preconceito, onde as pessoas se 
respeitam e respeitem o lugar onde vivem e é importante que o poder público e a 
iniciativa privada se unam em projetos como os ODS que buscam isso, a sustentabilidade 
em todas as áreas”, destacou o prefeito. 
Para a secretária do Meio Ambiente e presidente da Comissão dos ODS, Kátia Penteado, 
a adesão de empresas, de todos os segmentos é fundamental para que os Objetivos 
sejam atingidos de fato e para todos. “A participação de todas as empresas, instituições 
são bem-vindas pois vem aumentar essa ciranda, a disseminação dessas ideais e colocar 
projetos em prática que beneficiam o desenvolvimento sustentável de Rio Preto, como 
um todo”, evidenciou. 
O diretor da TV Tem na região de São José do Rio Preto, Luiz Ricardo Queiroz falou da 
satisfação e de como a emissora já enxergava sua missão como partícipe desse processo 
dos ODS. “Já temos na TV Tem o DNA socioambiental muito presente, com muito 
engajamento, com olhares para a diversidade de um modo geral. Identifiquei uma 
possibilidade grande de ajudarmos a promover esse projeto e a engajar outras empresas 
em busca do desenvolvimento sustentável. Isso nos deixou muito entusiasmos, acho 
que vamos conseguir promover esses 17 objetivos e trazer muito mais gente a cumprir 
também”, comemorou Queiroz. 
Comissão.e.propósitos 
A Comissão dos ODS em Rio Preto, instituída por meio do Decreto Municipal nº 17.792 
de 12 de junho de 2017, tem a finalidade de internalizar, difundir e dar transparência ao 
processo de implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da 
ONU em Rio Preto. Os ODS são uma agenda global que compreende 17 objetivos e 169 
metas a serem atingidas até 2030. Abrangentes, integrados e universais, os objetivos 
incluem temas transversais que exigem amplas parcerias, articulação multissetorial e 
entre diferentes esferas de governo. Esses desafios podem ser organizados em cinco 
dimensões principais (os 5 P): Pessoas, Prosperidade, Paz, Parcerias e Planeta. 
Agenda 2030 exige compromissos substanciais para a melhoria de indicadores e metas, 
os quais devem ir além do alinhamento de ações já existentes, mas também contemplar 
esforços que levem ao alcance dos resultados previstos entre os Objetivos, 
principalmente buscando parcerias com a iniciativa privada. Ao assumir o papel de 
destaque na municipalização dos ODS os Municípios contribuirão decisivamente para 
que o nosso Estado e o Brasil alcancem e superem as metas traçadas pela ONU. 
O termo de adesão tem por objetivo ampliar a participação da sociedade brasileira no 
trabalho pelo alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), adotados 
em setembro de 2015 pelas Nações Unidas (ONU) e subscrito por 193 países, entre eles 
o Brasil. 



São compromissos da TV TEM ao aderir ao cumprimento dos ODS considerar os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU como uma das suas 
ações institucionais importantes para alcançarmos um mundo melhor, socialmente 
inclusivo, ambientalmente sustentável e economicamente equilibrado; promover e 
respeitar os direitos humanos, os valores da cooperação e da solidariedade, a ética e a 
transparência nas informações institucionais, juntar esforços e fomentar parcerias para 
apontar caminhos de mudança do padrão de produção e consumo atual visando o 
Desenvolvimento Sustentável. O compromisso também prevê que a emissora passe a 
incentivar outras instituições do Estado, Município ou Região a incorporar os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável como agenda institucional e, sempre que possível, 
estabelecendo metas a serem alcançadas até 2030 em âmbito estadual, regional ou 
municipal, assim como a participar das ações municipais. 
No seu papel de comunicadora também disseminar informações dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável à população em geral e, sempre que possível, divulgar as 
marcas dos ODS, o brasão do Município nos materiais institucionais, bem como os 
diagnósticos ou estudos da situação dos ODS no país, Estado, Região e Município para 
ampliar as ações visando o alcance e superação das metas previstas. Por fim, contribuir 
para o fortalecimento da Comissão Municipal dos ODS e, sempre que possível, participar 
e estimular as ações conjuntas com movimentos que tenham objetivos semelhantes e 
enviar semestralmente, à Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Comissão 
Municipal dos ODS um relatório, das ações da instituição realizadas em prol das metas 
dos ODS. Este relatório credenciará a instituição a receber o Certificado ODS de 
participação e poderá ser amplamente divulgado pela instituição, juntamente com os 
logos dos ODS, brasão do Município e logomarca da instituição. 
Josy de Sá 
 

FONTE: https://www.riopreto.sp.gov.br/blog/index.php/ods-rio-preto-recebe-adesao-da-tv-tem/ 

FONTE:http://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/videos/t/todos-os-videos/v/tv-tem-assina-termo-de-
adesao-aos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/7050031/ 

   

Países das Américas fecham acordo para prevenir 
doenças transmitidas por vetores 

Autoridades de saúde da região das Américas concordaram na segunda-feira (24) a 
implementar uma série de ações nos próximos cinco anos para controlar de forma mais 
efetiva os vetores que transmitem doenças como malária, dengue, zika e Chagas. O 
objetivo do plano é prevenir a ocorrência e reduzir a propagação desse tipo de 
enfermidades transmissíveis. 

O plano de ação sobre entomologia e controle de vetores, apresentado ao 56º Conselho 
Diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), que se reúne nesta semana em 
Washington (EUA), concentra-se na prevenção, vigilância e controle integrado dos 



vetores transmissores de arbovírus, malária e certas doenças infecciosas negligenciadas, 
por meio de intervenções eficazes, sustentáveis, de baixo custo e baseadas em 
evidências. 

“As populações mais afetadas por doenças transmitidas por vetores são aquelas que 
vivem em condições de vulnerabilidade e distantes dos serviços de saúde. São essas 
populações que mais frequentemente sofrem consequências e danos para a saúde pela 
falta de medidas sanitárias e de controle de vetores”, disse a diretora da OPAS, Carissa 
F. Etienne. 

“Essas são as populações onde a OPAS concentra seus esforços e onde é necessário que 
os governos e as comunidades tenham um papel ativo na prevenção e controle de 
vetores, para que juntos, possamos reduzir a carga dessas doenças infecciosas.” 

As doenças infecciosas têm um impacto significativo na saúde pública na região das 
Américas e em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) indicou que 
doenças transmitidas por vetores, como a dengue, febre amarela, malária, 
esquistossomose, leishmaniose, doença de Chagas e peste, representam mais de 17% 
das doenças infecciosas no mundo, causando mais de 700 mil mortes por ano. 

Desde 2010, alguns surtos importantes de dengue, chikungunya, febre amarela e vírus 
zika – bem como surtos locais de malária, leishmaniose, doença de Chagas, leptospirose 
e peste – tiraram vidas e prejudicaram os sistemas de saúde da região. 

O Plano de Ação sobre Entomologia e Controle de Vetores (tradução livre de Plan of 
Action on Entomology and Vector Control) inclui cinco linhas de ação para os países, 
entre elas: fortalecer o trabalho multissetorial em vários programas e setores, a fim de 
aumentar os esforços colaborativos de prevenção e controle de vetores; engajar e 
mobilizar governos e comunidades locais, incluindo serviços de saúde; melhorar a 
vigilância dos vetores e a avaliação das medidas de controle, incluindo monitoramento 
e manejo da resistência aos inseticidas. 

Outras ações incluem avaliar e incorporar abordagens comprovadas ou inovadoras para 
o controle de vetores e ampliá-las quando possível; fornecer capacitação contínua sobre 
entomologia e controle de vetores não apenas para especialistas, mas também para 
agentes de saúde pública. 

A exposição das pessoas aos vetores e às doenças que eles transmitem ocorre em nível 
local e é frequentemente associada a fatores como faixa etária, sexo, etnia e profissão 
ou ocupação e desigualdade, entre outros. Nesse sentido, o plano de ação enfatiza a 
necessidade de que as autoridades nacionais de saúde e controle de vetores planejem 
e façam parcerias com organizações comunitárias locais para trabalhar de forma mais 
efetiva com as populações afetadas. 

Em termos de ferramentas para o controle de vetores, o plano enfatiza que abordagens 
inovadoras, como mosquitos infectados por bactérias, geneticamente modificados ou 
novos inseticidas devem ser submetidos a uma avaliação cuidadosa em estudos-piloto 
antes de serem incorporados ao arsenal de manejo de vetores. 



As doenças transmitidas por vetores são enfermidades infecciosas propagadas por 
organismos intermediários, que podem ser mosquitos, carrapatos ou roedores, que por 
sua vez as transmitem aos humanos. Eles são responsáveis por uma alta carga de 
doenças e mortalidade na região das Américas, especialmente em países e áreas onde 
fatores de risco sociais, econômicos e ecológicos foram documentados e onde a 
população vive em condições de vulnerabilidade. Contribuem para o absenteísmo 
escolar, aumento da pobreza, custos elevados de saúde e sistemas de saúde 
sobrecarregados, ao mesmo tempo em que reduz a produtividade econômica geral. 

Sobre doenças transmitidas por vetores nas Américas 

Estima-se que, atualmente, 145 milhões de pessoas em 21 países da região vivem em 
áreas de risco para a malária. Somente em 2017, cerca de 680 mil casos foram 
registrados. Ao menos oito países das Américas estão trabalhando para eliminar essa 
doença. 

As epidemias de dengue ocorreram em ciclos de três a cinco anos nas Américas. Os casos 
aumentaram desde 2000; somente em 2017, mais de 483 mil casos e 253 mortes foram 
notificados. 

Em 2017, houve mais de 180 mil casos de chikungunya, uma doença viral transmitida 
por mosquitos que atingiu a região no final de 2013. 

O número cumulativo de casos suspeitos e confirmados de zika no período de 2015 a 4 
de janeiro de 2018 foi de 583 mil e 223.477, respectivamente, com 20 mortes 
confirmadas e 3.720 casos de síndrome congênita do zika confirmados. 

Quase 6 milhões de pessoas na região das Américas ainda sofrem os efeitos crônicos da 
doença de Chagas; isto é especialmente prevalente entre famílias cujas habitações estão 
desprotegidas e em más condições, e dentro de algumas comunidades indígenas. 

A leishmaniose está aumentando, com cerca de 60 mil casos cutâneos e mucocutâneos 
e 4 mil casos viscerais da doença relatados anualmente. 

Atualmente, a oncocercose é transmitida apenas na área habitada pelos povos 
Yanomami e ao longo da extensão do Brasil-Venezuela. A filariose linfática foi 
praticamente eliminada no Brasil e se limita a poucos focos na Guiana, no Haiti e na 
República Dominicana. 

A transmissão ativa da esquistossomose é limitada a poucos focos no Brasil, Suriname e 
Venezuela. 

O Conselho Diretor da OPAS reúne ministros da Saúde e delegados de alto nível dos 
países membros da Organização em Washington para debater e analisar políticas de 
saúde regionais e fixar prioridades de cooperação técnica e de colaboração entre países. 

A OPAS trabalha com os países das Américas para melhorar a saúde e a qualidade de 
vida de sua população. Fundada em 1902, é a organização internacional de saúde 



pública mais antiga do mundo. Atua como oficina regional para as Américas da OMS e é 
a agência especializada em saúde do sistema interamericano. 

FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5767:
ministros-da-saude-das-americas-fazem-acordo-para-fortalecer-acoes-de-prevencao-as-
doencas-transmitidas-por-vetores&Itemid=812 

 

 

Uso de conjuntos de cenários para derivar risco sísmico 

Os altos índices de mortalidade por terremotos recentes mostram que o risco sísmico 
continua alto globalmente. Embora tenha havido muito foco no risco sísmico, grandes 
incertezas associadas à exposição e vulnerabilidade levaram a análises mais limitadas 
dos possíveis impactos de futuros terremotos. O relatório argumenta que, tanto a 
exposição quanto a vulnerabilidade são fatores de risco redutíveis, avaliar sua 
importância e variabilidade permite a priorização das ações mais eficazes de redução de 
risco de desastres (RRD). O relatório aborda isso através da modelagem do conjunto do 
terremoto, usando o exemplo do Nepal. O relatório modela as fatalidades de 90 
diferentes cenários de terremotos e estabelece se os impactos são específicos para 
determinados terremotos de cenário ou ocorrem independentemente do cenário. 

Os resultados mostram que, para a maioria dos distritos no Nepal, os impactos não são 
específicos para as características particulares de um único terremoto, e que os 
impactos modelados totais são distorcidos em direção à estimativa mínima. Estes 
resultados sugerem que o planejamento para o pior cenário no Nepal pode representar 
um ônus desnecessariamente grande para os limitados recursos disponíveis para a 
RRD. O relatório também mostra que os distritos com maior risco estão 
predominantemente no oeste rural do Nepal, com cerca de 9,5 milhões de nepaleses 
habitando distritos com maior risco sísmico do que Katmandu. A abordagem proposta 
fornece uma consideração holística do risco sísmico para informar o planejamento de 
contingência e permite estimar a importância relativa dos componentes redutíveis do 
risco (exposição e vulnerabilidade), destacando os fatores que podem ser mais bem 
direcionados. 

FONTE:http://www.pnas.org/content/pnas/early/2018/09/19/1807433115.full.pdf 

 

Usando satélites para tornar o seguro de índice 
escalonável 



O objetivo principal do projeto é entender onde o seguro baseado em índice está 
funcionando bem e onde deve ser aprimorado para fornecer resultados potencialmente 
valiosos para mecanismos de seguro de índice, aplicativos e escalabilidade confiável. 

FONTE:https://indexinsuranceforum.org/sites/default/files/Factsheet_09%20ILO%20Ethiopia_LY04.p
df 

 

A lei da resposta inversa: teoria e relevância para as 
consequências dos desastres 

A lei de cuidados inversos se preocupa principalmente com o efeito das forças de 
mercado sobre os cuidados de saúde que criam desigualdades no acesso aos serviços de 
saúde, privilegiando os indivíduos que possuem as formas de capital social que são 
valorizadas nos ambientes de saúde. Os campos de redução do risco de desastres 
precisam considerar as maneiras pelas quais as desigualdades, impulsionadas pela 
política econômica e social, bem como pela tomada de decisões institucionais, criam 
vulnerabilidades antes de um desastre, que são ampliadas após desastres através de 
diferenças estruturais arraigadas no acesso aos recursos.  

Baseando-se em princípios fundamentais dentro da lei de cuidados inversos, a lei de 
resposta inversa refere-se à ideia de que pessoas em grupos socioeconômicos mais 
baixos têm maior probabilidade de serem impactadas e experimentam disparidades na 
prestação de serviços durante a fase de resposta e recuperação de desastres. Em um 
modelo de mercado de recuperação, os grupos vulneráveis lutam para competir pelos 
serviços necessários, criando desigualdades na capacidade adaptativa, bem como nos 
resultados sociais e de bem-estar ao longo do tempo. Tanto a lei do atendimento inverso 
quanto a lei da resposta inversa enfocam a organização estrutural dos serviços em um 
nível macro. 

Neste artigo, a lei de cuidados inversos é delineada, sua aplicação ao tratamento médico 
após desastres considerados e uma explicação da lei de resposta inversa 
fornecida. Estudos de casos de desastres recentes, em Londres, Nova Zelândia, Porto 
Rico e Cidade do México são examinados para ilustrar temas em funcionamento 
relacionados à lei de resposta inversa. 

FONTE:https://www.mdpi.com/1660-4601/15/5/916/htm 

 

O que é resiliência equitativa? 



A resiliência atraiu críticas por seu fracasso em lidar com a vulnerabilidade social e em 
se envolver com questões de equidade e poder. Aqui, os autores perguntam: o que é 
resiliência equitativa? Este documento enfoca o que a resiliência faz no terreno em 
relação ao desenvolvimento, adaptação e gestão de desastres, e na identificação de 
questões críticas para se envolver com a equidade na prática de resiliência. Usando 
técnicas de revisões sistemáticas, com variantes de resiliência equitativa como 
principais termos de busca, os autores realizaram uma revisão analítica da literatura que 
revela quatro temas interconectados: subjetividades, inclusão, interações entre escalas 
e transformação. 

Com base nessa análise, este relatório conclui que a "resiliência equitativa" é cada vez 
mais provável quando a prática de resiliência leva em consideração questões de 
vulnerabilidade social e acesso diferenciado a poder, conhecimento e recursos; requer 
a partir da própria percepção das pessoas de sua posição dentro de seu sistema 
humano-ambiental, e isso explica suas realidades e sua necessidade de uma mudança 
de circunstância para evitar desequilíbrios de poder no futuro. A abordagem dos autores 
vai além dos debates que focalizam a desconexão ontológica entre a resiliência e a 
teoria social, para fornecer uma definição que possa ser usada na prática juntamente 
com indicadores de resiliência para conduzir as intervenções no nível do solo rumo a 
resultados equitativos . Definida desta forma, a resiliência equitativa é capaz de apoiar 
o desenvolvimento de sistemas sócio-ecológicos que são contextualmente enraizados, 
responsivos à mudança e socialmente justos e, portanto, relevantes para os desafios da 
sustentabilidade global. 

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X18301396?via%3Dihu
b 

 
Austin terá Exercício Simulado de Desocupação 
Preventiva para Emergências 
28 de setembro de 2018 

 
 



Desenvolver o Sistema de Alerta Comunitário para Chuvas Intensas, iniciar o 
cadastramento, da população para o recebimento de mensagens de alerta, via SMS, na 
comunidade vulnerável, além de promover a integração entre o poder público e a 
comunidade local. Esses são alguns dos objetivos do Exercício Simulado de Desocupação 
Preventiva para Emergências no bairro de Austin, neste domingo (30), às 10h. A ação 
será realizada pela Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Nova Iguaçu, 
que estima que cerca de 130 famílias naquela região esteja em área de deslizamento de 
terra ou alagamento no local. 

 Até o momento já foram realizados exercícios simulados em três comunidades 
vulneráveis da cidade, ou seja, 637 pessoas já participaram dos exercícios, o que 
corresponde a 177 famílias treinadas e mais resilientes. 

 O trabalho de divulgação e cadastramento de moradores para o recebimento de Avisos 
de Alerta via SMS foi realizado ao longo da semana por agentes que estiveram em 
escolas e residências. 

 O exercício ainda vai fomentar uma mudança cultural, na busca do desenvolvimento da 
resiliência de seus cidadãos através do desenvolvimento da percepção sobre os riscos 
que estão expostos. Ele se inicia com o envio de uma mensagem, via SMS, para os 
moradores, explicando se tratar de um simulado e em seguida uma nova mensagem é 
enviada mudando para estágio de atenção devido ao suposto risco de deslizamento no 
local conhecido como Morro do DPO. 

 A partir desse início, planejado para às 9h20, seguem o envio das outras mensagens 
protocolares até a mensagem de alerta máximo às 10h, onde pelo menos um 
representante de cada família deve se deslocar pelas rotas de fuga pré-estabelecidas até 
o ponto de apoio, que fica na quadra do Instituto de Educação Santa Ângela, na Rua 
Santa Rosa. 

  

“Dos 78 pontos indicados e mapeados pelo Departamento de Recursos Minerais do 
Estado do Rio de Janeiro como propensos a deslizamentos, 63 já foram contemplados 
com o Sistema de Alerta Comunitário para Chuvas Intensas (AC2I). O que significa dizer 
que em pouco mais de um ano e meio de governo já identificamos, cadastramos e 
capacitamos cidadãos em 80% dos assentamentos de nosso município localizados em 
áreas de risco de deslizamentos”, contou o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, 
Jorge Ribeiro Lopes. 
FONTE:http://www.novaiguacu.rj.gov.br/2018/09/28/austin-tera-exercicio-simulado-de-
desocupacao-preventiva-para-emergencias-2/ 

 

 

 

 

 



 

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 

                    


