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Cidade já auxiliou 32 municípios, da RMC e outras regiões metropolitanas, a aderirem ao 
Construindo Cidades Resilientes

Mais uma capacitação visando preparar os municípios para aderirem ao programa da ONU 
Construindo Cidades Resilientes (MCR2030) foi realizada nesta quarta-feira, dia 23 de feve-
reiro, pela Defesa Civil de Campinas. O curso foi ministrado a gestores da cidade de Piracica-
ba. Na segunda-feira, dia 21, o treinamento foi para os municípios de Piracaia e Tuiti.

Segundo o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, apenas no mês de fevereiro 
foram treinados dez gestores, incluindo também as cidades de Mogi Guaçu, Estiva Gerbi e 
Itapira. As capacitações foram realizadas em Campinas, Mogi Guaçu e Itatiba. “Campinas 
ajudou na adesão completa da Região Metropolitana de Campinas/RMC, e ainda nas Regiões 
Metropolitanas de Jundiaí e Baixa Mogiana, totalizando 32 municípios”, contabilizou.

O objetivo, de acordo com ele, é ensinar aos profissionais os passos para aderir, desenvolver 
e implantar a iniciativa em suas cidades. As orientações incluem desde a identificação de 
riscos de desastres até a implantação de estratégias para minimizar os possíveis efeitos dos 
acidentes na população. O trabalho terá continuidade: “Campinas assumiu o compromisso de 
auxiliar outras cidades na implementação de cidades mais resilientes a desastres”.

A MCR2030 visa assegurar que os municípios se tornem, até 2030, inclusivos, seguros, resi-



lientes e sustentáveis, contribuindo para diversos objetivos globais. No dia 12 de janeiro, Cam-
pinas foi reconhecida como 1º Centro de Resiliência do Brasil pelo Comitê de Coordenação 
Global da Iniciativa Construindo Cidades Resilientes (MCR2030) e pelo Escritório das 
Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres (UNDRR).

O município compõe o seleto grupo de centros de resiliência formado por oito cidades de dife-
rentes países (Coreia, Suécia, Espanha, Itália, Inglaterra, México, Colômbia e Brasil). O objeti-
vo para o próximo triênio é que esse grupo trabalhe para aprimorar a colaboração entre as 
cidades e capacitar outras comunidades a se tornarem mais resilientes a desastres.

FONTE:https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/43492 

FONTE:https://mcr2030.undrr.org/join 



O Exercício de Comunicação de Alerta de Ruptura de Barragens envolveu Campinas, Pedreira 
e Jaguariúna

A Defesa Civil de Campinas realizou um Exercício de Comunicação de Alerta de Ruptura de 
Barragens nesta sexta-feira (25) envolvendo as cidades de Pedreira, Campinas e Jaguariúna.
 
A simulação está relacionada ao Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (Plancon) 
para o rompimento da Barragem da Pequena Central Hidrelétrica Jaguari (PCH – Jaguari) em 
Pedreira. A partir da comunicação da CPFL Renováveis à Defesa Civil do Estado, as três cida-
des são avisadas para ativarem o Plano de Contingência Para Ruptura. 

Cada cidade monta um Centro de Operações em Emergências (COE) da Defesa Civil e desloca 
equipes para o local para fazer a vistoria da extensão do dano causado no caso de rompimento 
da barragem e consequente inundação das áreas do entorno. Em Campinas, a Defesa Civil 
utilizou drones para auxiliar na vistoria dos locais que foram afetados pela inundação. Neste 
encontro a ativação do COE envolveu a Defesa Civil, a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, a Sanasa e a Secretaria de Saúde de Campinas. 

“É uma simulação relativamente simples e tem como objetivo testar e melhorar o fluxo de 
informação e comunicação de emergência entre os órgãos – o empreendedor, os municípios 
e o Estado”, explicou o coordenador da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, que afirma 
que se não houver esta integração entre as partes, podem ocorrer problemas graves na hora 
da emergência. “Há risco quando um município não sabe o que está acontecendo no município 
vizinho. Isto não pode acontecer, este fluxo tem que ser igual para todo mundo”, completou. 
Enquanto a simulação acontecia nas três cidades, o Centro de Operação em Emergência, que 
reuniu integrantes das secretarias envolvidas, Sanasa e Defesa Civil, recebiam os resultados. 
“A simulação foi muito bem-sucedida e funcionou muito bem, recebemos as imagens, fotos e 
vistorias em tempo real”, avaliou Furtado.

FONTE:https://novo.campinas.sp.gov.br/noticia/43528 

F O N T E : h t t p s : / / r m c u r g e n t e . c o m . b r / d e f e s a - c i v i l - t r e i n a - m u n i c i -
pios-para-caso-de-rompimento-de-barragem-79785/ 

F O N T E : h t t p s : / / w w w . j i . c o m . b r / a r t i g o / d e f e s a - c i v i l - t r e i n a - m u n i c i -
pios-para-caso-de-rompimento-de-barragem 

F O N T E : h t t p : / / a r q u i v o . a m b i e n t e . s p . g o v . b r / p u b l i c a c o e s / 2 0 1 9 / 0 7 / -
barragens-noestadodespaulo2019.pdf 



Coordenador Regional de Defesa Civil Sidnei Furtado e representantes de Mogi Mirim

A reunião aconteceu no dia 24 de fevereiro na Sede Administrativa da Defesa Civil de Campi-
nas.

Assuntos abordados:

• Inciativa Construindo Cidades Resilientes 

• Reestruturação do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil de Mogi Mirim.

A defesa civil reflete o esforço realizado pelo direito internacional humanitário (DIH) para 
atenuar perdas, danos e sofrimentos ocasionados na população civil pela dramática evo-
lução dos meios e métodos de combate. Esse esforço consolida-se no quadro do Protocolo 
Adicional I de 1977 às Convenções de Genebra de 1949 (Protocolo I) relativo às precauções 
que devem ser tomadas para proteger a população civil contra os efeitos dos ataques.

Na IV Convenção de Genebra de 1949 relativa à proteção devida às pessoas civis em tempo 
de guerra já se concedia aos organismos de defesa civil e a seu pessoal, bem como as Socie-
dades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, o direito de prosseguir suas 
atividades sob a ocupação estrangeira. No Protocolo I, a proteção oferecida a essas organi-
zações abarca todas as situações de conflito armado internacional. É garantida sua proteção 
no desempenho das tarefas de defesa civil e previsto um emblema distintivo que permite 
identificá-los. Apesar de o Protocolo Adicional II de 1977 às Convenções de Genebra de 1949 
não fazer referência direta a eles, as normas relativas à defesa civil também devem ser res-
peitadas em conflitos armados não internacionais, em virtude da proteção geral que goza a 

Reunião com Gestores da cidade de Mogi Mirim

Defesa civil no direito internacional humanitário / conflitos armados 



população civil contra os perigos procedentes de operações militares (art. 13, §1º). A defesa 
civil é, de fato, um componente essencial a essa proteção.

Quais são as tarefas da defesa civil?  

No DIH, a definição de defesa civil baseia-se mais no critério de funções desempenhadas que 
nas estruturas que desempenham essas funções.

Assim, o Protocolo I estabelece uma lista de tarefas humanitárias cujo objetivo é (art. 61):

• Proteger a população civil contra os perigos das hostilidades e das catástrofes;
• Ajuda-la a recuperar-se de seus efeitos imediatos; e
• Facilitar as condições necessárias para sua sobrevivência.

A lista conta com 15 tarefas:

• Alarme;
• Evacuação;
• Organização de abrigos;
• Aplicação das medidas de obscurecimento (blecaute);
• Salvamento;
• Serviços sanitários, incluídos primeiros socorros e assistência religiosa;
• Combate a incêndios;
• Detecção e sinalização de zonas perigosas;
• Descontaminação e medidas semelhantes de proteção;
• Provisão de alojamento e abastecimento de urgência;
• Ajuda em caso de urgência para o restabelecimento e a manutenção da ordem nas 
zonas danificadas;
• Medidas de urgência para o restabelecimento de serviços públicos indispensáveis;
• Serviços funerários de urgência;
• Assistência na preservação dos bens essenciais a sobrevivência;
• Atividades complementares necessárias para o desempenho de qualquer das tarefas 
mencionadas.

Quem participa na defesa civil? 
 
Os organismos de defesa civil criados por um Estado, seu pessoal ou civis que respondam ao 
chamado de um Estado para desempenhar, sob seu controle, tarefas de defesa civil, são regi-
dos pelas disposições do Protocolo I. Estes estarão protegidos desde que estejam exclusiva-
mente dedicados a qualquer das tarefas humanitária citadas, mesmo que sua dedicação seja 
temporária.

A proteção envolve, do mesmo modo, o pessoal de organizações civis de defesa civil de Esta-
dos neutros ou de Estados que não sejam Partes em conflito que executem tarefas de defesa 
civil no território de uma Parte em conflito, com o consentimento e sob o controle dessa Parte, 
sendo notificada a cada Parte adversa notificada (art. 64). O mesmo acontece com os organis-
mos internacionais de coordenação das atividades de defesa civil, como a Organização Inter-
nacional da Defesa Civil (OIDC).

Os membros das forças armadas e de unidades militares também podem desempenhar tare-
fas de defesa civil. Mas somente se beneficiarão da proteção se estão designados de modo 



permanente e exclusivo ao desempenho dessas tarefas, e se cumprem uma série de requisi-
tos analisados adiante.

Proteção dos civis que participam na defesa civil  

Proteção geral

Os colaboradores civis da defesa civil serão respeitados e protegidos. Terão direito a desem-
penhar suas tarefas de defesa civil, salvo e caso de imperativa necessidade militar (art. 62, 
§1º). Essa proteção completa o regime geral de proteção da população civil prevista no art. 51 
do Protocolo I, segundo o qual as pessoas civis não serão objeto de ataque.

Os edifícios e o material utilizados para fins de defesa civil e os abrigos destinados à popu-
lação civil não poderão ser destruídos nem usados para outros fins, salvo pela Parte a que 
pertençam (art. 62, §3º). Essa proteção completa o regime geral de proteção dos bens de 
caráter civil previsto no art. 52 do Protocolo I.

Proteção especial nos territórios ocupados

O Protocolo I contém disposições que complementam as do art. 63 da IV Convenção de Gene-
bra sobre a proteção geral nos territórios ocupados.

Em virtude do Protocolo I (art. 63), as organizações civis de defesa civil receberão da Potên-
cia ocupante todas as facilidades necessárias para o cumprimento de suas tarefas. Em nen-
huma circunstância obrigar-se-á seu pessoal a executar atividades que dificultem o cabal 
cumprimento de suas tarefas. Entretanto, a Potência ocupante poderá, por razões de segu-
rança, desarmar o pessoal de defesa civil.

Limites da proteção

A proteção a qual têm direito as organizações civis de defesa civil, seu pessoal, edifícios, 
material e abrigos, cessará caso cometam ou sejam utilizados para cometer atos prejudi-
ciais ao inimigo (art. 65).

A fim de evitar interpretações arbitrárias, o Protocolo I estabelece uma lista de atos que não 
são prejudiciais ao inimigo:

• O fato de que as tarefas de defesa civil se realizem sob a direção ou o controle das auto-
ridades militares;
• Que o pessoal civil dos serviços de defesa civil coopere com o pessoal militar no cum-
primento de suas tarefas ou de que se agreguem alguns militares às organizações de defesa 
civil;
• Que se realizem tarefas de defesa civil que possam beneficiar incidentalmente as 
vítimas militares, em particular as que se encontrem fora de combate;
• Que o pessoal civil dos serviços de defesa civil porte armas leves individuais para os fins 
de manutenção da ordem ou para sua própria defesa.

Proteção dos militares que participam na defesa civil  

Os membros das Forças Armadas e as unidades militares afetos às organizações de defesa 
civil serão respeitados e protegidos com a condição de (art. 67):



• Que este pessoal e unidades estejam designados de modo permanente e dedicados 
exclusivamente ao desempenho de quaisquer das tarefas humanitárias;
• Que desempenhem suas tarefas somente dentro do território nacional de seu Estado;
• Que não desempenhe nenhuma outra função militar durante o conflito;
• Que se possa distinguir claramente dos outros membros das forças armadas exibindo 
ostensivamente o emblema distintivo internacional de defesa civil;
• Que o pessoal e as unidades estejam dotados somente de armas individuais leves com 
o propósito de manter a ordem ou para sua própria defesa;
• Que esse pessoal não participe diretamente das hostilidades, e que não cometa nem 
seja utilizado para cometer atos prejudiciais a Parte adversa.

A inobservância da última condição provoca não somente a perda da proteção, mas também 
constitui violação do Protocolo I que as Partes no conflito têm a obrigação de fazer cessar (art. 
85, §1º) e que pode envolver repressão disciplinar ou penal.

Caso seja capturado, um membro do pessoal militar designado à defesa civil será considerado 
prisioneiro de guerra. Ser-lhe-ão aplicadas as disposições da III Convenção de Genebra de 
1949 relativa aos prisioneiros de guerra.

Os edifícios e o material designado à defesa civil também deverão estar identificados com o 
emblema distintivo internacional da defesa civil. Os bens designados exclusivamente e de 
modo permanente às tarefas de defesa civil que caiam em poder do inimigo seguirão sujeitos 
às normas da guerra, mas não poderão ser destinados a fins distintos enquanto sejam neces-
sários para o desempenho dessas tarefas.

Identificação  

O emblema distintivo internacional da defesa civil previsto no Protocolo I consiste em um 
triângulo equilátero azul sobre fundo de cor laranja (art. 66 e Anexo I, cap.V).

O emblema somente servirá para identificar as organizações civis de proteção civil, seu pes-
soal, edifícios e material exclusivamente dedicados ao cumprimento de tarefas humanitárias, 
assim como os abrigos destinados à população civil. As Partes em conflito podem colocar-se 
de acordo sobre o uso de sinais distintivos (luminosos, sirenes) a fim de identificar os serviços 
de defesa civil.

Com o consentimento do Estado, poderá ser utilizado o emblema distintivo para identificar 
esses serviços em tempo de paz.

Aplicação no plano nacional  
  
Já em tempo de paz os Estados tomarão medidas para aplicar as normas relativas à proteção 
civil.

Mesmo que os Estados não estejam obrigados a modificar suas estruturas de defesa civil 
em tempo de paz, devem garantir seu reconhecimento em tempo de conflito armado. Deve-
riam adaptar as estruturas civis e militares mediante regulamentos para que cumpram as 
condições estipuladas no Protocolo I. Além disso, é conveniente que, voluntariamente, os 
Estados estendam o alcance dessas medidas aos conflitos armados não internacionais.

A difusão aos membros das forças armadas de suas obrigações para com as pessoas e bens 



assinalados com o emblema internacional da defesa civil é essencial. Os Estados deveriam, 
ademais, garantir que todos os colaboradores da defesa civil conheçam as normas do DIH, em 
particular as que lhe são aplicáveis.

Será controlado o uso do emblema distintivo para fins de proteção, bem como se prevenirá e 
reprimirá o uso indevido do mesmo (art. 66, §8º), em particular mediante legislação penal.

FONTE:https://www.icrc.org/pt/doc/resources/documents/misc/5yblke.htm 

F O N T E : h t t p s : / / w w w . i c r c . o r g / p t / d o c u m e n t / t r a t a d o - s o b r e - p r o i b i -
cao-de-armas-nucleares-de-2017 

É cada vez mais reconhecido que a saúde humana, vegetal e animal, a saúde ambiental e a 
segurança alimentar estão interligadas e que a degradação dos sistemas ecológicos aumen-
tou significativamente o risco geral de surtos de doenças zoonóticas, além de ter outros efei-
tos complexos na saúde humana. Os devastadores efeitos humanos, sociais e econômicos do 
COVID-19 devem forçar a comunidade global a garantir a prevenção de outro evento semel-
hante.

A abordagem One Health fornece uma plataforma para trabalhar na interface entre a saúde 
humana, animal e vegetal e seu ambiente compartilhado. Trabalhar nas sinergias entre essas 
áreas é fundamental para prevenir o surto ou mitigar o impacto de novas doenças. Sob uma 
abordagem de saúde única, o desenvolvimento econômico e a produção agrícola prestam 
atenção ao impacto das atividades antropogênicas sobre o meio ambiente, a saúde e o 
bem-estar animal. Também é dada atenção aos animais e fauna silvestres, à proteção das 
florestas e da biodiversidade e à mitigação das mudanças climáticas. Um ambiente bem pre-
servado, juntamente com animais, plantas e ecossistemas saudáveis são mais resilientes e 
mais bem preparados para reagir contra novos patógenos ou mitigar seu impacto. A legis-
lação é um meio poderoso pelo qual países e organizações regionais traduzem os objetivos da 
One Health em direitos, obrigações e responsabilidades concretos, sustentáveis e exequíveis, 
abrindo caminho para a colaboração intersetorial. A legislação constitui a espinha dorsal de 
quadros adequados destinados a prevenir a introdução e propagação de pragas e doenças. Ele 
pode conter os principais controles regulatórios dentro de um setor, estabelecer vínculos 
entre as várias áreas relevantes para o One Health e facilitar uma implementação coordenada 
por diferentes autoridades, todos importantes para alcançar os objetivos do One Health.

FONTE:https://www.fao.org/3/ca9729en/ca9729en.pdf

Uma legislação de saúde: 
Contribuindo para a prevenção da pandemia por meio da lei



Relatório da consulta técnica global da OMS sobre saúde pública 
e medidas sociais durante emergências de saúde

A consulta técnica global sobre saúde pública e medidas sociais (PHSM) durante emergên-
cias de saúde ocorreu de 31 de agosto a 2 de setembro de 2021. A consulta concentrou-se em 
revisar as evidências existentes e aprender com as experiências de implementação de PHSM 
durante a pandemia de COVID-19. Durante a consulta, mais de 60 especialistas globais de 
pesquisa, política e prática identificaram prioridades de pesquisa e próximos passos para uma 
geração de evidências mais sistemática e comparável sobre PHSM durante futuras emergên-
cias de saúde. Este relatório resume as áreas de foco e as principais mensagens da reunião.

FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240043213

Os programas de saúde e segurança no trabalho visam prevenir doenças e lesões decorren-
tes, relacionadas ou que ocorram no trabalho, melhorando a qualidade e a segurança dos 
cuidados, salvaguardando a força de trabalho da saúde e promovendo a sustentabilidade 
ambiental no setor da saúde.

Este guia fornece uma visão geral dos principais elementos dos programas de saúde e segu-
rança ocupacional para profissionais de saúde em nível nacional, subnacional e de insta-
lações, bem como conselhos para o desenvolvimento e implementação de tais programas.

FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240040779 

Doenças infecciosas prevalentes em humanos e animais são causadas por patógenos que 
uma vez surgiram de outros hospedeiros animais. Além dessas infecções já estabelecidas, 
surgem periodicamente novas doenças infecciosas. Em casos extremos podem causar pande-
mias como a COVID-19; em outros casos, resultam infecções sem saída ou epidemias meno-
res. Doenças estabelecidas também podem ressurgir, por exemplo, estendendo-se geografi-
camente ou tornando-se mais transmissíveis ou mais patogênicas. O surgimento de doenças 
reflete equilíbrios e desequilíbrios dinâmicos, dentro de ecossistemas complexos distribuídos 
globalmente, incluindo humanos, animais, patógenos e o meio ambiente. Compreender essas 
variáveis é um passo necessário no controle de futuras emergências de doenças devastado-
ras.

F O N T E : h t t p s : / / w w w . s c i e n c e d i r e c t . c o m / s c i e n c e / a r t i c l e / p i -
i/S0092867420310126?via%3Dihub 

Cuidando de quem cuida: Guia para o desenvolvimento e implementação de 
programas de saúde e segurança ocupacional para trabalhadores de saúde

Doenças pandêmicas emergentes: como chegamos ao COVID-19



A pandemia do COVID-19 e o impacto significativo das variantes emergentes mostraram a 
importância de entender os vírus com o máximo de detalhes possível.

Felizmente, existem muitas maneiras pelas quais os cientistas podem aprender mais sobre 
doenças zoonóticas, como o sequenciamento genético. Dados coletados de sequenciamento 
genético detalhado podem nos dizer muito sobre um vírus , como como ele se espalha e sua 
história evolutiva.

Esta mesma lição pode ser aplicada a outro problema de saúde pública – raiva em morcegos 
.
Dong-Hun Lee, professor assistente de epidemiologia de doenças infecciosas na Faculdade de 
Agricultura, Saúde e Recursos Naturais, identificou recentemente os vírus da raiva atualmen-
te circulantes em morcegos submetidos ao Laboratório de Diagnóstico Médico Veterinário de 
Connecticut (CVMDL) e compartilhou suas descobertas em Vírus.

Este estudo é o primeiro a coletar dados de sequenciamento genético de vírus da raiva de 
morcegos no Nordeste.

Os morcegos são as espécies de animais selvagens raivosos mais frequentemente relatadas 
nos Estados Unidos. De acordo com o CDC , os morcegos são responsáveis por 70% das 
mortes por raiva entre pessoas infectadas com o vírus da raiva nos Estados Unidos durante 
1960-2018.

A vacina contra a raiva pode prevenir a raiva. Se uma pessoa não vacinada não receber cuida-
dos médicos adequados após uma exposição, a raiva humana é quase 100% fatal. Em 2021, 
houve cinco casos de raiva nos Estados Unidos, três dos quais foram mortes.
"A raiva em morcegos deve ser uma importante consideração de saúde pública nos Estados 
Unidos", diz Lee, que é membro do CVMDL e do Departamento de Patobiologia e Ciências 
Veterinárias.

Entre 2018 e 2019, Lee e Risatti testaram 88 morcegos trazidos para testes de raiva no CVMDL 
por membros da comunidade e unidades locais de controle de animais. Esses morcegos não 
morderam um humano; esses casos são tratados pelo Departamento de Saúde Pública de 
Connecticut.
Desses 88 morcegos, seis testaram positivo para raiva. Lee e Risatti então sequenciaram os 
genomas completos dos vírus da raiva.
Guillermo Risatti, professor de patologia e diretor do CVMDL, é coautor do artigo.
"Estamos vendo esses morcegos testando positivo para raiva", diz Risatti. "O próximo passo é 
dizer 'ok, que tipo de vírus eles carregam?'"
Eles identificaram quatro vírus únicos: três em grandes morcegos marrons não migratórios e 
um em um morcego migratório. Duas amostras não tinham material suficiente para sequen-
ciar.
Os vírus nos grandes morcegos marrons estavam mais próximos dos vírus encontrados na 
Pensilvânia, Nova York e Nova Jersey. O vírus no morcego-branco, no entanto, tinha uma 
estreita relação genética com os vírus do Arizona, Washington, Idaho e Tennessee.
Essas informações enfatizam como os padrões de migração podem mover os vírus e poten-



cialmente permitir que eles se estabeleçam em populações locais.

O CVMDL é o único laboratório no estado que estuda a raiva em morcegos na esperança de 
apoiar o rastreamento e a preparação da doença.

"É realmente importante estar pronto para futuros surtos", diz Lee. "Para investigações 
epidemiológicas, precisamos de dados de referência. Seria bom ter uma linha de base antes 
de termos um problema."

Antes desta pesquisa, o mais recente estudo de genoma completo da raiva em morcegos foi 
do Tennessee em 2004.

Essas descobertas servirão como dados de base para um potencial futuro surto de raiva. Ter 
esse nível de informações genéticas detalhadas permitirá que os cientistas entendam como o 
vírus se espalhou e se as vacinas existentes serão eficazes.

“Caso você tenha algum tipo de expansão de um vírus, é bom saber como são os vírus e o que 
lhes dá algum tipo de vantagem competitiva – é por isso que eles podem se expandir em uma 
população”, diz Risatti. "E no final das contas, é saber se as vacinas ainda são úteis."
Risatti e Lee dizem que pretendem continuar essa vigilância genômica nas amostras de mor-
cegos do CVMDL para contribuir com o corpo de informações genéticas disponíveis sobre os 
vírus da raiva. Eles também podem olhar para outros vírus que os morcegos podem estar 
carregando, como os coronavírus.

F O N T E : h t t p s : / / p h y s . o r g / n e w s / 2 0 2 2 - 0 2 - g e n o m i c - s u r v e i l l a n c e - r a -
bies-outbreaks.html?fbclid=IwAR1l6kfrm_DeqG0-SiFnHLWWqTh2Aorilbua9CtxLIOs160Ch
PcASrq2eVg 

Organização Mundial da Saúde . (�2022)�. Acabar com a negligência para atingir as metas de 
desenvolvimento sustentável:  saúde única: abordagem para ação contra doenças tropicais 
negligenciadas 2021-2030. Organização Mundial da Saúde.

F O N T E : h t t p s : / / a p p s . w h o . i n t / i r i s / b i t s t r e a m / h a n d -
le/10665/351193/9789240042414-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Acabar com a negligência para atingir as metas de desenvolvimento sustentável:  
Saúde Única: abordagem para ação contra doenças tropicais negligenciadas 



Plano de Ação Estratégico Conjunto ASEAN-ONU sobre Gestão de Desastres 
(JSAPDM) IV 2021-20252021-2030

O Plano de Ação Estratégico Conjunto ASEAN-ONU sobre Gestão de Desastres (JSAPDM) IV 
2021-2025 descreve as intenções e compromissos mútuos da ASEAN e da ONU para conti-
nuar a trabalhar juntos, guiados pelas estratégias e prioridades incorporadas pela ASEAN no 
Programa de Trabalho AADMER (2021). -2025), bem como outras prioridades globais na ação 
humanitária. O JSPADM IV (2021-2025) também leva em consideração os resultados da imple-
mentação do JSPADM III (2016-2020) e suas áreas prioritárias para colaboração em apoio ao 
Programa de Trabalho AADMER (20162020). As prioridades do JSPADM III incluíram a intero-
perabilidade entre a ASEAN e a ONU nas áreas de gestão de desastres, aumento da conscien-
tização sobre riscos, resiliência e adaptação ao clima,     

O desenvolvimento do JSPADM IV (2021-2025) também é informado pelas experiências e 
lições aprendidas com a implementação de iterações anteriores do plano, capturadas por 
meio de sessões de feedback com parceiros da ASEAN e da ONU. Por fim, também leva em 
consideração a mudança no cenário de gerenciamento de desastres, incluindo o número e a 
natureza crescentes dos eventos de desastres causados pela crise climática, e o novo risco 
operacional e ambiente operacional causado pela pandemia do COVID-19.

F O N T E : h t t p s : / / w w w . p r e v e n t i o n w e b . n e t / p u b l i c a t i o n / a -
sean-un-joint-strategic-plan-action-disaster-management-iv-2021-2025?utm_source=Pre
ventionWeb&utm_campaign=cc4a62e6d3-PreventionWeb+Newsletter%3A+Publications%2
C+policies&utm_medium=email&utm_term=0_b73053c1c6-cc4a62e6d3-363608026 

Este relatório analisou mais de 120 milhões de estruturas residenciais nos EUA e analisou 
mais de perto a definição do impacto dos desastres em 2021, usando a tecnologia avançada 
de modelagem de risco da CoreLogic. O Relatório de Catástrofe de Mudanças Climáticas 
estima US$ 56,92 bilhões em danos materiais decorrentes dos maiores eventos catastróficos 
de 2021. Os desastres estão aumentando em frequência e gravidade, afetando regiões despre-
paradas para lidar com uma interrupção econômica, deslocamento de empregos e destruição 
de ativos imobiliários.

O artigo conclui que, entre condições secas de longa duração e calor extremo, o número de 
incêndios florestais a cada ano está aumentando – e 2021 não foi exceção. O Dixie Fire se 
tornou o segundo maior incêndio florestal da história da Califórnia, queimando quase um 
milhão de acres e mais de 1.200 estruturas em seu caminho. As casas vizinhas foram impac-
tadas e continuam a se recuperar de danos severos de fumaça e cinzas. Todos os anos, cente-
nas de tornados, tempestades de granizo e eventos de vento em linha reta ocorrem nos EUA.

F O N T E : h t t p s : / / w w w . c o r e l o g i c . c o m / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / s i -
tes/4/2022/02/CL_CAT-Report-infograph_B5-R.pdf



Testando a resposta do público ao receber avisos de inundações graves usando 
transmissão celular simulada

Este artigo apresenta os resultados de um exercício de pesquisa conjunta que explorou as 
respostas dos destinatários a mensagens de transmissão celular que alertavam para inun-
dações de diferentes graus de certeza, gravidade e urgência. Os governos europeus devem 
implementar um sistema de alerta público para alcançar usuários de telefones celulares 
afetados por grandes emergências e desastres até junho de 2022. O Cell Broadcast é usado 
para emitir alertas de emergência em vários países, mas ainda não foi introduzido no Reino 
Unido.

Os resultados sugerem que, embora o alerta de emergência seja bem-vindo, é necessário 
fornecer informações precisas e verificáveis, abordar os desafios de acessibilidade e a locali-
zação do estado de forma clara e compreensível. Esta tecnologia que salva vidas, se usada 
apropriadamente sem alertas excessivos, especificando a urgência específica, certeza, gravi-
dade e localização do risco de inundação, tem o potencial real de atualizar os alertas de inun-
dação no Reino Unido.

FONTE:https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11069-022-05241-x.pdf 

O objetivo do estudo foi desenvolver e validar competências, metodologias e recursos didáti-
cos para uma nova cultura hidroambiental na gestão de risco de desastres em estudantes e 
professores costarriquenhos do segundo ciclo da Escuela Excelencia Cahuita, Limón. A pes-
quisa foi desenvolvida com uma abordagem qualitativa de natureza interpretativa e proativa 
onde participaram nove especialistas nacionais e internacionais (3 em gestão de risco de 
desastres (grupo 1), 3 em mudanças climáticas (grupo 2) e 3 em educação (grupo 3). a apli-
cação do método Delphi que consistiu em 3 fases: preparatória, consulta e consenso.

FONTE:https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/uniciencia/article/view/15250/23973 

Gestão de risco de desastres: 
competências para uma nova cultura hidroambiental



Manual de Referência de Gestão de Desastres no Chile

Este Manual de Referência de Gestão de Desastres oferece uma visão geral dos planos e 
estruturas nacionais de gestão de desastres do Chile, incluindo informações sobre as prin-
cipais entidades nacionais de resposta a desastres, antecedentes regionais básicos e orga-
nizações humanitárias locais e internacionais presentes no país. Ele estabelece as áreas em 
que o Chile contribui para a redução do risco de desastres regionais e internacionais, resposta 
a emergências e adaptação às mudanças climáticas, e essas informações ajudarão as pes-
soas que se preparam para participar ao lado de atores chilenos em exercícios, planejamento 
ou operações de resposta a desastres.

O artigo conclui que o Chile está exposto a vários perigos, incluindo erupções vulcânicas, 
terremotos, tsunamis, incêndios florestais, inundações, deslizamentos de terra e secas. 
Embora inundações e incêndios ocorram com maior frequência, os terremotos, o terceiro 
desastre mais frequente, representam uma porcentagem significativa de mortalidade e danos 
econômicos causados por desastres naturais. Além disso, o país formalizou o papel das 
forças armadas nacionais na resposta a desastres desde o terremoto de 2010, e isso se 
traduziu na participação das forças armadas chilenas em conferências e exercícios de pre-
paração e resposta a grandes desastres nas Américas e com parceiros do Pacífico.

FONTE:https://www.cfe-dmha.org/LinkClick.aspx?fileticket=Uuu1cnz8e8M%3d&portalid=0

Esforços “ambiciosos” poderiam estabelecer metas de redução de resíduos, estabelecer um 
órgão consultivo científico.

A cada ano, cerca de 11 milhões de toneladas de resíduos plásticos entram no oceano, o 
equivalente ao valor de um navio de carga todos os dias. A maré alta - nos oceanos e além - é 
apenas um sintoma de problemas muito mais amplos: design de produto insustentável, con-
sumo míope e gerenciamento insuficiente de resíduos, dizem os cientistas. Para conter a 
inundação, diz Jenna Jambeck, engenheira ambiental da Universidade da Geórgia, “precisa-
mos tomar mais medidas e isso precisa ser mais a montante” no processo de produção.

É exatamente isso que negociadores de 193 países pretendem fazer quando se reunirem em 
Nairóbi, no Quênia, na próxima semana. Seu objetivo ambicioso: criar um comitê de nego-
ciação que tentará elaborar, dentro de 2 anos, um novo tratado global destinado a conter a 
poluição plástica.

Uma proposta já divulgada , modelada no tratado climático das Nações Unidas, faria com 
que as nações adotassem planos de ação, estabelecessem metas vinculantes de redução de 
resíduos e estabelecessem sistemas de monitoramento e um novo órgão consultivo científi-
co global . “Já estava na hora”, diz Chelsea Rochman, ecologista da Universidade de Toronto 
que pediu às nações que resolvam o problema.



Os esforços internacionais existentes para reduzir o lixo marinho e a exposição a produtos 
químicos perigosos incluem algumas medidas relacionadas à poluição plástica. Mas nenhum 
tratado global tenta reduzir a poluição visando todo o ciclo de vida de um produto , desde seu 
nascimento como matéria-prima até sua morte – se se tornar lixo. Adotar uma abordagem tão 
ampla aos plásticos, diz Anja Brandon, analista de políticas da Ocean Conservancy, “será um 
esforço científico muito maior”.

Por um lado, números rigorosos e comparáveis sobre o escopo e as fontes do problema são 
escassos, dificultando a identificação de focos de poluição ou detecção de tendências. Grupos 
sem fins lucrativos e agências governamentais usam dezenas de protocolos variados para 
levantamento de lixo na praia, por exemplo. Os métodos de contagem de microplásticos na 
água – derramados de tecidos sintéticos, por exemplo, ou formados quando grandes objetos 
plásticos se degradam – também variam. “Existem vários buracos nos dados”, diz Jambeck.

O novo tratado poderia ajudar promovendo ou estabelecendo métodos padrão de medição e 
contabilidade. Uma dessas abordagens, chamada de contabilidade econômica ambiental , já 
está sendo usada em alguns países para rastrear várias matérias-primas. E um método 
conhecido como análise de balanço de massa, que rastreia a quantidade de material que entra 
e sai dos processos de produção, promete quantificar a quantidade de plástico reciclado usado 
em novos produtos.

Mesmo depois que os cientistas estabelecem métricas padrão, coletar esses números pode 
ser um desafio, observa Jambeck, especialmente em países em desenvolvimento com 
infraestruturas regulatórias e de pesquisa relativamente fracas. O Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que sedia o próximo encontro, tem trabalhado para 
aumentar a capacidade de monitoramento com programas de treinamento e cursos online. 
Tais esforços seriam auxiliados por um novo tratado que incentiva o financiamento e os 
avanços tecnológicos. O sensoriamento remoto via satélites e drones, por exemplo, poderia 
identificar mais facilmente as tendências de poluição por plásticos, reduzindo a necessidade 
de pesquisas de solo intensivas em mão de obra.

Dados industriais mais detalhados sobre produção, transporte e consumo de plásticos 
também podem ajudar as nações a reduzir a poluição, dizem os pesquisadores. Mas muitos 
países permitem que as empresas mantenham esses números privados, dificultando o cálcu-
lo de como o plástico está se movendo na economia e no meio ambiente. E ninguém rastreia 
sistematicamente essa informação. A Ocean Conservancy, por exemplo, tem se esforçado 
para descobrir quanto as empresas de plástico reciclado estão usando, diz Brandon. Os pes-
quisadores ainda estão ponderando quais números seriam mais úteis e como o tratado pode 
ajudar a tornar essas informações mais disponíveis.

Os negociadores também enfrentarão uma questão-chave: quanta poluição plástica é 
demais? Está claro que sacolas plásticas, equipamentos de pesca descartados e microplásti-
cos podem matar a vida selvagem, mas os cientistas estão apenas começando a descobrir 
como calcular os riscos. O tratado pode ajudar a catalisar esses esforços, diz Rochman, que 
recentemente ajudou os reguladores da Califórnia a elaborar protocolos para estabelecer 
limites de microplásticos para proteger pessoas e ecossistemas .

A vontade política de reduzir o lixo plástico será muito maior se for conhecido por prejudicar 
os seres humanos, diz Karen Raubenheimer, pesquisadora de políticas da Universidade de 
Wollongong. Mas ela acha que é improvável que qualquer acordo final exija limites rígidos 
para o novo plástico. “Será um desafio no curto prazo parar de usar plástico virgem”, diz Rau-
benheimer.



Uma grande razão é que muitos usos do plástico são vistos como essenciais. Itens de plástico 
de uso único são comuns na área da saúde, por exemplo, para evitar contaminação e infe-
cções, e na indústria alimentícia para evitar que frutas, legumes e outros produtos estraguem. 
Mesmo garrafas descartáveis podem ser vitais em áreas sem água limpa.

Os negociadores podem pedir a redução ou eliminação do que o PNUMA chamou de “plástico 
desnecessário, evitável e problemático”, como sacolas de compras de uso único, talheres para 
viagem ou contas de plástico em cosméticos. Mas analistas dizem que as nações também 
devem se concentrar em maneiras de reutilizar e reciclar materiais plásticos. Atualmente, os 
pesquisadores estimam que menos de 10% dos produtos plásticos são reciclados. Projetos de 
produtos mais inteligentes que impulsionam melhores práticas de gerenciamento de resíduos 
podem aumentar esse número, reduzindo a demanda por materiais virgens.
Tentar finalizar o novo tratado em apenas 2 anos é “ altamente ambicioso ”, admite o PNUMA. 
Mas os pesquisadores que viram o plástico se acumular estão encantados com o fato de as 
negociações estarem começando. “As pessoas estão colocando recursos de alto nível para 
tentar resolver esse problema de uma maneira que não víamos há uma década”, diz Kara 
Lavender Law, oceanógrafa física da Sea Education Association. “É realmente surpreenden-
te.”

F O N T E : h t t p s : / / w w w . s c i e n c e . o r g / c o n t e n t / a r t i c l e / w o r l d - s - n a -
tions-start-hammer-out-first-global-treaty-plastic-pollution?utm_source=Nature+Briefin
g&utm_campaign=65eee588e5-briefing-dy-20220224&utm_medium=email&utm_term=0_
c9dfd39373-65eee588e5-46140994

F O N T E : h t t p s : / / w w w . s c c w r p . o r g / a b o u t / r e s e a r c h - a r e a s / a d d i t i o -
nal-research-areas/trash-pollution/microplastics-health-effects-webinar-series/ 

Os incêndios florestais deverão aumentar em 50% até 2100, de acordo com um novo relató-
rio do Programa da ONU para o Meio Ambiente, Pnuma, lançado neste dia 23/02. Os autores 
do estudo alertam: os governos não estão preparados e precisam mudar radicalmente a 
maneira como tentam prevenir este tipo de desastre natural.  

O estudo revela ainda que o Ártico e outras regiões que antes não eram afetadas estão agora 
com um alto risco de enfrentarem incêndios. Segundo os especialistas, o financiamento para 
prevenção do problema não está sendo aplicado onde deveria. 

Reduzir riscos  

A diretora-executiva do Pnuma, Inger Andersen, declarou que “bombeiros e outros trabalha-
dores da linha de frente estão arriscando suas vidas para combater incêndios florestais e pre-
cisam de apoio”. 

A chefe do Pnuma destaca também a importância de “minimizar os riscos de fogos florestais 
extremos” e para isso, preparação é essencial. Andersen pede mais investimentos na redução 
de riscos de incêndios, trabalho com comunidades locais e reforço do compromisso global de 

Novo estudo prevê aumento dos incêndios florestais em 50% até o fim do século



luta contra a mudança climática.  

O relatório “Se espalhando como fogo: a crescente ameaça dos extraordinários incêndios 
florestais” está sendo lançando antes da Assembleia do Meio Ambiente da ONU, que aconte-
cerá em Nairobi, no Quênia, entre 28 de fevereiro e 2 de março. Representantes de 193 
países estarão no evento.  

Impactos em nações mais pobres  

Segundo o Pnuma, os incêndios florestais afetam as nações mais pobres do mundo de forma 
desproporcional, com impactos que persistem mesmo após o fogo ter sido controlado. Com 
isso, os progressos para o desenvolvimento sustentável são prejudicados e as desigualdades 
sociais aumentam.  

O relatório da agência da ONU lembra ainda que a saúde das pessoas é afetada diretamente, 
uma vez que os incêndios podem causar problemas respiratórios e cardiovasculares. Outro 
problema é o custo para reconstruir o que foi destruído pelo fogo, principalmente nos países 
de renda baixa.  

Os incêndios florestais também têm causado enormes danos ao ecossistema, colocando 
diversas espécies de plantas ou de animais em risco de extinção. O estudo do Pnuma mencio-
na os incêndios ocorridos na Austrália em 2020, que acabaram com bilhões de animais 
domésticos e selvagens.  

O documento faz uma ligação direta entre mudança climática e maior risco de incêndios, 
devido ao aumento das secas, da alta temperatura do ar, da baixa umidade relativa, raios e 
fortes ventos, que resultam em temporadas de fogo mais quentes, mais secas e mais longas

Mudança no padrão de investimento  

O Pnuma sugere uma combinação de dados e de monitoramento científico juntamente com 
conhecimentos dos povos indígenas, para uma cooperação regional e internacional mais 
forte.  

Aos governos, é feito um apelo para que adotem a chamada “Fórmula Pronta para o Fogo”, 
com dois terços do investimento direcionado para planejamento, prevenção, preparo e recupe-
ração, e um terço do dinheiro sendo usado para trabalhos de resposta.  

Atualmente, metade das despesas relacionadas ao problema é gasta em trabalhos de respos-
ta, sendo que menos de 1% é utilizado para prevenir incêndios. Os autores do relatório querem 
que seja também melhorado o padrão global para segurança e saúde de bombeiros, reduzin-
do as ameaçadas enfrentadas durante o combate ao fogo.  

O estudo do Pnuma sugere maior conscientização sobre os riscos de inalar fumaça e garan-
tias de que esses profissionais recebam hidratação e nutrição adequadas, além de descanso 
e tempo de recuperação entre as jornadas de trabalho.  

F O N T E : h t t p s : / / n e w s . u n . o r g / p t / s t o r y / 2 0 2 2 / 0 2 / 1 7 8 0 6 8 2 ? u t m _ s o u r -
ce=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=06bb6bba8f-EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_24_01_
00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-06bb6bba8f-105027597
 



Relatório do Ipcc prova “o fracasso da liderança global sobre o clima”

Um relatório lançado, esta segunda-feira, pelo Painel Intergovernamental da ONU sobre 
Mudança Climática, Ipcc, mostra que “o colapso do ecossistema, a extinção de espécies, 
ondas de calor fatais e enchentes estão entre os perigos inevitáveis” que o mundo enfrenta-
rá nos próximos 20 anos devido ao aquecimento global.  

 O presidente do Ipcc, Hoesung Lee, declarou que o relatório faz um alerta sobre “as con-
sequências da falta de ação”, mostrando como a mudança climática já está afetando bilhões 
de vidas pelo mundo. Este é o segundo de uma série de três documentos do tipo produzidos 
pelos cientistas da ONU especializados em clima. 

Derrota para a mudança climática  

O relatório é lançado cerca de 100 dias depois da COP26, quando os líderes mundiais reuni-
ram-se em Glasgow, na Escócia, e concordaram em aumentar as ações para limitar o aqueci-
mento global a 1.5° Celsius e assim, evitar os piores impactos da mudança climática.  

 O secretário-geral da ONU declarou que o novo relatório do Ipcc traz evidências “nunca 
vistas”, revelando como as pessoas e o planeta estão sendo derrotados pela mudança climáti-
ca”. 

 António Guterres afirmou que o “relatório do Ipcc é um atlas do sofrimento humano e uma 
prova do fracasso da liderança sobre o clima”. Segundo ele, quase metade da humanidade 
está vivendo na zona de perigo e “muitos ecossistemas já estão agora num ponto sem retor-
no”.  

Apelo ao fim dos combustíveis fósseis  

O chefe da ONU explicou que a poluição por dióxido de carbono está lançando as pessoas mais 
vulneráveis do mundo para a destruição. Ele lembrou que é essencial limitar as emissões de 
gases em 45% até 2030 e atingir emissões zero até 2050.  
 
António Guterres explicou que com os acordos atuais, as emissões globais poderão subir 
quase 14% na próxima década, o que será uma “catástrofe, destruindo qualquer chance de 
manter viva a meta de 1.5° C”.  

O secretário-geral destacou ainda que o relatório do Ipcc mostra como “carvão e outros com-
bustíveis fósseis estão engolindo a humanidade”. Ele pediu aos países do G-20, que inclui o 
Brasil, para deixarem de financiar o carvão e dirigiu um apelo direto às empresas gigantes de 
gás e de petróleo: “Vocês não podem afirmar serem ‘verdes’ quando seus planos e projetos 
minam o acordo para emissões net zero até 2050 e enquanto ignoram que grandes cortes de 
emissões precisam ocorrer nesta década”.  

Mais investimentos em adaptação  

António Guterres lembrou que este é o momento de acelerar a “transição para energias reno-
váveis”, afirmando que os combustíveis fósseis “são o fim da linha para o planeta, a humani-



dade e para as economias”.  

O relatório do Ipcc traz ainda novidades sobre investimentos no setor da adaptação climática. 
Guterres quer que 50% de todo o financiamento para o clima seja usado na adaptação, men-
cionando obstáculos para que países insulares e nações menos desenvolvidas consigam o 
dinheiro necessário para salvar vidas e meios de subsistência.  
 O chefe da ONU acredita que atrasos “significam mortes” e mencionou que as pessoas em 
todo o mundo, incluindo ele próprio, estão “ansiosas e irritadas” e por isso o momento é de 
ação. 
 
 O estudo do Ipcc mostra que o aumento das ondas de calor, das secas e das enchentes “já 
está ultrapassando a capacidade de tolerância das plantas e dos animais”, causando mortali-
dade em massa em várias espécies de árvores e de corais.  

Pessoas na África, na Ásia e na América do Sul já foram expostas à falta d’água e à insegu-
rança alimentar. Para evitar mais perdas de vida e de biodiversidade, é essencial acelerar 
ações de adaptação à mudança climática e cortar, rapidamente, as emissões de gases de 
efeito estufa.  

Ecossistemas resilientes  

Segundo os cientistas do Ipcc, ecossistemas saudáveis são mais resilientes à mudança 
climática e conseguem fornecer água potável e alimentos. Por isso, restaurar a degradação 
e conservar de 30% a 50% das terras do planeta, habitats oceânicos e água doce ajudam a 
capacidade da natureza em absorver e armazenar carbono. 
O relatório mostra que governos, setor privado e sociedade civil precisam cooperar para com-
bater todos esses desafios, incluindo uso insustentável de recursos naturais, desigualdades 
sociais e aumento da urbanização, já que a mudança climática interage com essas tendências 
globais.  
Ao mesmo tempo, o Ipcc nota que as cidades fornecem oportunidades para ação climática, 
com “edifícios verdes, fontes seguras de água potável, energias renováveis e transportes sus-
tentáveis”, o que poderá criar sociedades mais justas e inclusivas.  
O vice-presidente do Grupo de Trabalho II do Ipcc, que produziu o relatório, Hans-Otto Portner, 
afirmou que “a evidência científica é inequívoca: a mudança climática ameaça o bem-estar 
humano e a saúde do planeta”. Segundo ele, “qualquer atraso para garantir ação global resul-
tará na perda de uma janela que já está se fechando rapidamente para garantir um futuro 
habitável”.  
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FONTE:https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_FullReport.pdf 



Teremos a apresentação de 20 painéis, que acontecerão de forma simultânea, em 3 salas 
distintas, com a duração de 1:20h por tema. Fique atento quanto a qual dos painéis deseja par-
ticipar para não ficar de fora ;). Cada painel terá 1h de duração e 20 minutos para as respostas 
do público e debates. Será conduzido por um (1) Moderador e contará com três (3) Palestran-
tes. A programação completa pode ser vista logo abaixo na sessão Programação.

FONTE:https://doity.com.br/congresso-abrapavaa 

Data: Sexta-Feira, 04/Mar/2022

FONTE:https://www.conftool.net/weatherandsociety2022/sessions.php  
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INFORMAÇÕES:

CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO

https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7
www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html 

REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA

www.cidadesresilientes.net

PREVENTIONWEB

www.preventionweb.net/english/

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

http://www.defesacivil.sp.gov.br 

 CEPED UNICAMP   

https://ceped.cpa.unicamp.br/  


