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Evento faz retrospectiva sobre microexplosão ocorrida em Campinas

Defesa Civil de Campinas participou do workshop que discutiu preparação do poder público 
para enfrentar situações do tipo.

O coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, participou nesta 
sexta-feira, dia 3 de junho, do Workshop “Eventos meteorológicos extremos: ‘A Região Metro-
politana de Campinas seis anos depois”, promovido pelo Centro de Pesquisas Meteorológicas 
e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Unicamp. O evento foi realizado no Auditório 
da Embrapa Agricultura Digital e teve a parceria da Defesa Civil do Estado de São Paulo e da 
Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp). 

O workshop discutiu o fenômeno das microexplosões destrutivas que ocorreu em Campinas 
no ano de 2016 que mostrou a necessidade de monitoramentos meteorológicos mais específi-
cos, para que o poder público esteja pronto caso fenômenos similares aconteçam novamente. 
Os participantes debateram o evento acontecido em Campinas, à época, nos âmbitos da pre-
visão meteorológica, dos impactos causados na cidade e as ações tomadas pela Defesa Civil. 
Também houve apresentação do projeto do Centro de Meteorologia da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC) e a rápida resposta aos eventos extremos. 



Em sua fala, Furtado discorreu a respeito dos desafios da Defesa Civil frente aos exemplos 
meteorológicos extremos. "Não podemos esquecer deste desastre que aconteceu em Campi-
nas em 2016. Ele representa um marco na história do município e precisamos buscar o aper-
feiçoamento constate na busca pela Resiliência", enfatizou.
   
A reunião teve ainda contribuições da professora Ana Maria Heumiski de Ávila, do Cepagri, que 
abordou a previsão do tempo em curto prazo (nowcasting), desafios e a proposta do Centro de 
Meteorologia da RMC; e do Tenente Coronel Eglis Chiarini, Comandante do 7° Grupamento de 
Bombeiros, fala sobre o papel dos bombeiros em face dos desastres.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/44669 
 
FONTE:http://www.defesacivil.sp.gov.br/defesa-civil-estadual-participa-do-workshop-eventos-meteorologicos-extremos-a-regiao-met
ropolitana-de-campinas-seis-anos-depois/ 



Prefeito Dário Saadi inspecionou entrega dos carros na manhã desta terça-feira, 31 de maio

A entrega oficial de oito viaturas para o Departamento de Defesa Civil de Campinas ocorreu na 
manhã desta terça-feira, dia 31 de maio. O prefeito Dário Saadi, acompanhado pelo diretor 
Sidnei Furtado e pelo presidente da Câmara, vereador José Carlos, inspecionou os veículos 
que serão usados para atender as demandas operacionais do órgão. 
 
Na ocasião, o prefeito destacou o trabalho realizado pelo Departamento de Defesa Civil do 
município. “A Defesa Civil de Campinas é uma das mais reconhecidas do Brasil. Temos prê-
mios da ONU reconhecendo a Defesa Civil de Campinas como uma das melhores, mais equi-
padas e mais capacitadas do País. Parabéns ao diretor e a todos os servidores,” declarou 
Saadi.
 
De acordo com o diretor, a frota é composta por 13 viaturas, sendo cinco veículos próprios e 
oito locados. “As viaturas apresentadas hoje estão previstas em contrato de locação para reno-
vação da frota. Os veículos começaram a ser substituídos em março e a última viatura foi 
entregue na quinta-feira, dia 26. Durante a vigência do contrato, a empresa locadora é respon-
sável pela manutenção das viaturas, inclusive com um carro reserva para que sempre haja 
oito veículos em circulação”, detalhou Furtado. 
 
Os veículos - cinco caminhonetes, dois veículos sedan e uma SUV serão usados para atender 
as demandas operacionais da Defesa Civil para facilitar o acesso às áreas de alagamentos, 
dar apoio às ações do Corpo de Bombeiros em caso de incêndios e, principalmente, realizar 
vistorias preventivas em áreas de risco, seja de inundação ou de incêndios.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/44610 

Defesa Civil do Município renova frota de veículos operacionais



O prefeito Dário Saadi e o secretário do Verde, Rogério Menezes, deram depoimentos para a 
gravação que já está no YouTube

A cidade de Campinas, por meio da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (SVDS), foi convidada para participar do Grown Green – projeto internacional de 
intercâmbio de experiências financiado pela União Europeia para pesquisa e inovação e 
combate às alterações climáticas, que ajuda a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). O convite surgiu por conta do investi-
mento do município em parques lineares. A participação no projeto incluiu a gravação de um 
vídeo para a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), organização civil 
filiada à ONU.

 O prefeito de Campinas, Dario Saadi, gravou um depoimento no vídeo que foi lançado virtual-
mente em todo o mundo nesta semana na página oficial da IUCN no YouTube. “Nós temos um 
plano ousado de parque lineares na cidade. No total são 49. Temos investimentos através de 
financiamentos de órgãos internacionais e através de bancos públicos como Caixa Econômica 
e Banco do Brasil. Há também as contrapartidas de empreendimentos imobiliários como foi o 
caso do Parque Linear do Piçarrão”, disse o prefeito no vídeo.
   
Dario Saadi lembrou que era uma área totalmente degradada que era inclusive usada clan-
destinamente como depósito de lixo. “Hoje é uma área muito grande que tem pista de camin-
hada, academias, espaço para a prática esportiva e muito verde”, completa.

“No desenvolvimento dos projetos básicos dos parques lineares em Campinas fizemos con-
sultas a população de cada localidade, de cada bairro onde o projeto foi concebido. E também 
tivemos a participação em audiência pública, oficinas por toda a cidade – trazendo a popu-
lação para opinar no que seriam os projetos dos parques lineares”, explicou o secretário do 
Verde, Rogério Menezes.
  
Segundo o secretário, a educação ambiental tem que caminhar junto com as ações porque há 
necessidade da população entender o que está sendo feito e trabalhar o conceito do parque 
linear e da solução baseada na natureza. “É essencial que estes investimentos tenham conti-
nuidade, para que não tenha depredação por exemplo, para que a gente tenha um sentimento 
de pertencimento com a comunidade do entorno nos projetos dos parques lineares”, comple-
tou.
 
O vídeo
  
O vídeo mostra o que Campinas está fazendo diante do evidente cenário mundial das mu-
danças climáticas. Aborda, por exemplo, a ampliação de esforços para integrar a natureza 
ao ambiente urbano e a adoção de soluções baseadas na natureza parte de seu planejamen-
to, desenvolvimento e gestão da cidade.

A gravação enfatiza que mesmo com toda a sua dimensão urbana, econômica e mundial, que 
se destaca por suas universidades, centros de pesquisa tecnológicos, rede de logística e 
inovação, Campinas conserva grandes ‘manchas de áreas verdes’. Também salienta que atra-

Campinas participa de vídeo sobre alterações climáticas em projeto da ONU



Encontro Regional da Defesa Civil reúne 15 municípios em Atibaia

vés de seu plano de implementação de Parques Lineares pretende conectar as áreas verdes 
às urbanas, e propiciar um enriquecimento da biodiversidade, o desenvolvimento econômico 
local e a melhora na qualidade de vida para a população.

O engenheiro ambiental da SVDS Gabriel Dias Mangolini Neves ressaltou que a visita virtual 
em Campinas promovida pelo Projeto GrowGreen para mostrar o Programa de Parques Linea-
res (do qual ele é coordenador) é muito importante. "Mostra o interesse de outras cidades do 
exterior nos trabalhos que estamos realizando aqui no munícipio demonstrando que estamos 
no caminho certo para um desenvolvimento mais sustentável e igualitário". Ele lembrou ainda 
que foi uma oportunidade de troca de experiências "com iniciativas incríveis sendo realizadas 
para solucionar problemas semelhantes aos nossos". 
  
A diretora de Desenvolvimento Sustentável, Angela Guirao e o engenheiro ambiental da SVDS 
Gabriel Dias Mangolini Neves também gravaram depoimentos no vídeo e contribuíram para a 
realização do projeto.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/44667 

Objetivo do evento foi traçar estratégias de atuação, além de trocar experiências entre os 
agentes municipais

Construção da Cãmara Temática de Defesa Civil da região de Bragança Paulista.

A Prefeitura de Atibaia sediou o Encontro Regional da Defesa Civil na última quarta-feira, 1º 
de junho, recebendo representantes de 15 municípios que integram a região bragantina e 
Circuito das Águas. O objetivo do evento foi traçar estratégias e troca de experiências, inte-
grando ainda mais as agências, nivelando os conhecimentos, as ferramentas aplicadas e as 
tecnologias usadas pelas cidades.



A reunião contou com representantes dos municípios de Tuiuti, Sorocaba, Socorro, Bom 
Jesus dos Perdões, Amparo, Pinhalzinho, Defesa Civil do Estado de São Paulo, Bragança 
Paulista, Nazaré Paulista, Piracaia, Pedra Bela, Monte Alegre do Sul, Joanópolis, Itatiba e 
Campinas, além de Atibaia.

Entre as atribuições de um agente da Defesa Civil estão: atuar em ações de prevenção a 
riscos, preparação para emergências, respostas aos desastres e recuperação da normalidade 
social em decorrência de desastres.
Em caso de necessidade, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefo-
nes: 199, (11) 4402-7414 ou (11) 4411-5108.

Adesão da cidade de Águas de Lindoia na Iniciativa Construindo Cidades Resilientes

FONTE:http://www.prefeituradeatibaia.com.br/noticia/encontro-regional-defesa-civil/ 



Agricultores como Iraado Amir Omar não apenas receberam apoio em dinheiro da FAO para 
atender às suas necessidades imediatas, mas também sementes e ferramentas para retomar 
a produção agrícola e sustentar sua lavoura a longo prazo.

“As sementes chegaram quando mais precisávamos. Não tenho dinheiro para comprar 
sementes, mas pelo menos já posso plantar”, diz Iraado.

“A ajuda que a FAO nos deu é muito importante porque nossas vidas dependem da terra”, 
acrescenta seu vizinho Ali Mahamud Rubaax. “Espero que no futuro essas sementes que 
estou plantando mudem minha vida e a vida de meus familiares.”

4. Desenvolvimento de meios de subsistência resilientes

Pessoas com meios de subsistência resilientes são mais capazes de prevenir e reduzir o 
impacto das mudanças climáticas e desastres em suas vidas.

A FAO trabalha em países e regiões ao redor do mundo para avaliar os impactos das mu-
danças climáticas e oferece orientação sobre técnicas de agricultura inteligente para o clima. 
Ao usar diferentes variedades de sementes, melhores redes de pesca ou técnicas de rotação 
de culturas, a FAO está ajudando as pessoas a tornarem seus meios de subsistência mais 
eficientes agora e sustentáveis no futuro.

Um exemplo é o “corredor seco” da América Central, onde a FAO está apoiando famílias de 
agricultores vulneráveis para melhorar suas estratégias de gestão da água.

5. Apoio às comunidades deslocadas

Quando famílias vulneráveis são forçadas a deixar suas casas devido a conflitos ou desastres, 
elas geralmente se instalam temporariamente em outras comunidades ou acampamentos. Às 
vezes, essas próprias comunidades anfitriãs já enfrentam dificuldades de recursos. À medida 
que esses recém-chegados buscam fontes de renda e alimentos, isso pode criar uma tensão 
com as comunidades em que buscaram refúgio. Para apoiar tanto as comunidades anfitriãs 
quanto os deslocados, a FAO implementa projetos para aumentar a produção de alimentos e 
gerar oportunidades econômicas das quais todos podem se beneficiar.

Após a violência em Cabo Delgado, Moçambique, por exemplo, a FAO está apoiando famílias 
deslocadas, fornecendo-lhes ferramentas e acesso a crédito que podem usar para comprar 
sementes e outros suprimentos.

As comunidades que acolhem estes deslocados se beneficiam de apoio semelhante para 
compensar a pressão sobre os recursos e aumentar a produção alimentar das suas famílias.

A FAO trabalha com parceiros importantes, como agências irmãs da ONU, ONGs, governos e 
o setor privado para enfrentar as muitas facetas das emergências para garantir que as comu-
nidades sejam capazes de responder melhor e se recuperar de choques, agora e no futuro.

FONTE:https://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/pt/c/1507686/ 



Nova técnica melhorou substancialmente as simulações do East Troublesome Fire do 
Colorado

Uma nova técnica desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica (NCAR) usa 
inteligência artificial para atualizar com eficiência os mapas de vegetação que são utilizados 
por modelos de computador de incêndios florestais para prever com precisão o 
comportamento e a propagação do fogo. 

Em um estudo recente, os cientistas demonstraram o método usando o East Troublesome Fire 
de 2020 no Colorado, que queimou terras que foram descaracterizadas nos inventários de 
combustível como sendo uma floresta saudável. Na verdade, o fogo, que cresceu de forma 
explosiva, queimou uma paisagem que havia sido recentemente devastada por besouros e 
vendavais, deixando faixas significativas de madeira morta e derrubada.

A equipe de pesquisa comparou simulações do fogo gerado por um modelo de 
comportamento de incêndio florestal de última geração desenvolvido no NCAR usando o 
inventário de combustível padrão para a área e um que foi atualizado com inteligência 
artificial (IA). As simulações que usaram os combustíveis atualizados pela IA fizeram um 
trabalho significativamente melhor ao prever a área queimada pelo fogo, que acabou 
crescendo para mais de 190.000 acres de terra em ambos os lados da divisão continental.

“Um dos nossos principais desa�os na modelagem de incêndios �orestais tem sido obter 
informações precisas, incluindo dados de combustível”, disse a cientista e principal autora do NCAR, 
Amy DeCastro. “Neste estudo, mostramos que o uso combinado de aprendizado de máquina e 
imagens de satélite fornece uma solução viável.”

A pesquisa foi �nanciada pela US National Science Foundation, que é patrocinadora do NCAR. As 
simulações de modelagem foram executadas no NCAR-Wyoming Supercomputing Center no 
sistema Cheyenne. 

Usando satélites para explicar os danos causados pelo besouro do pinheiro

Para que um modelo simule com precisão um incêndio florestal, ele requer informações 
detalhadas sobre as condições atuais. Isso inclui o clima local e o terreno, bem como as 
características da matéria vegetal que fornece combustível para as chamas – o que está 
realmente disponível para queimar e em que condições está. Está vivo ou morto? É úmido ou 
seco? Que tipo de vegetação é? Quanto há? Qual a profundidade do combustível em camadas 
no solo?

O padrão-ouro dos conjuntos de dados de combustível é produzido pelo LANDFIRE, um 
programa federal que produz vários conjuntos de dados geoespaciais, incluindo informações 
sobre combustíveis de incêndios florestais. O processo de criação desses conjuntos de dados 
de combustível de incêndios florestais é extenso e incorpora imagens de satélite, simulação 
de paisagem e informações coletadas pessoalmente durante as pesquisas. No entanto, a 
quantidade de recursos necessários para produzi-los significa que, na prática, eles não 

Cientistas usam IA para atualizar mapas de vegetação de dados para melhores 
previsões de incêndios florestais



podem ser atualizados com frequência, e eventos de perturbação na floresta – incluindo 
incêndios florestais, infestações de insetos e desenvolvimento – podem alterar 
radicalmente os combustíveis disponíveis nesse meio tempo. 

No caso do East Troublesome Fire, que começou em Grand County, Colorado, e queimou a 
leste no Rocky Mountain National Park, o mais recente conjunto de dados de combustível 
LANDFIRE foi lançado em 2016. Nos quatro anos seguintes, os besouros do pinheiro 
causaram grandes mortalidade na área.

Para atualizar o conjunto de dados de combustível, os pesquisadores recorreram aos satélites 
Sentinel, que fazem parte do programa Copernicus da Agência Espacial Europeia. O 
Sentinel-1 fornece informações sobre a textura da superfície, que podem ser usadas para 
identificar o tipo de vegetação. (A grama tem uma textura muito diferente das árvores, por 
exemplo.) E o Sentinel-2 fornece informações que podem ser usadas para inferir a saúde da 
planta a partir de seu verde. Os cientistas alimentaram os dados de satélite em um modelo de 
aprendizado de máquina conhecido como “floresta aleatória” que eles treinaram na 
Pesquisa de Detecção de Insetos e Doenças do Serviço Florestal dos EUA. A pesquisa é 
realizada anualmente por funcionários treinados que estimam a mortalidade das árvores 
pelo ar.

O resultado foi que o modelo de aprendizado de máquina foi capaz de atualizar com precisão 
os dados de combustível do LANDFIRE, transformando a maioria dos combustíveis 
categorizados como “lixo de madeira” ou “sub-bosque de madeira” para “slash blowdown”, a 
designação usada para regiões florestais com árvores pesadas. mortalidade. 

“Os dados do LANDFIRE são super valiosos e fornecem uma plataforma confiável para 
construir”, disse DeCastro. “A inteligência artificial provou ser uma ferramenta eficaz para 
atualizar os dados de maneira menos intensiva em recursos.”

Posicionado para um impacto positivo

Para testar o efeito que o inventário de combustível atualizado teria na simulação de incêndios 
florestais, os cientistas usaram uma versão do modelo de Pesquisa e Previsão do Tempo do 
NCAR, conhecido como WRF-Fire, que foi desenvolvido especificamente para simular o 
comportamento dos incêndios florestais. 

Quando o WRF-Fire foi usado para simular o East Troublesome Fire usando o conjunto de 
dados de combustível LANDFIRE não ajustado, ele previu substancialmente a quantidade de 
área que o fogo queimaria. Quando o modelo foi executado novamente com o conjunto de 
dados ajustado, ele foi capaz de prever a área queimada com um grau muito maior de 
precisão, indicando que a madeira morta e caída ajudou a alimentar a propagação do fogo 
muito mais do que se as árvores ainda estivessem vivas 

Por enquanto, o modelo de aprendizado de máquina foi projetado para atualizar um mapa de 
combustível existente e pode fazer o trabalho rapidamente (em questão de minutos). Mas o 
sucesso do projeto também mostra a promessa de usar um sistema de aprendizado de 
máquina para começar a produzir e atualizar regularmente mapas de combustível do zero em 
grandes regiões em risco de incêndios florestais.

A nova pesquisa do NCAR faz parte de uma tendência maior de investigar possíveis 



aplicações de IA para incêndios florestais, incluindo esforços para usar a IA para estimar 
mais rapidamente os perímetros de incêndio. Os pesquisadores do NCAR também esperam 
que o aprendizado de máquina possa ajudar a resolver outros desafios persistentes para a 
modelagem de comportamento de incêndios florestais. Por exemplo, o aprendizado de 
máquina pode melhorar nossa capacidade de prever as propriedades das brasas geradas 
por um incêndio (quão grande, quente e densa), bem como a probabilidade de que essas 
brasas possam causar incêndios pontuais. 

“Temos tanta tecnologia e muito poder de computação e tantos recursos ao nosso alcance 
para resolver esses problemas e manter as pessoas seguras”, disse o cientista do NCAR 
Timothy Juliano, coautor do estudo. “Estamos bem posicionados para causar um impacto 
positivo; só precisamos continuar trabalhando nisso.”

FONTE:https://www.mdpi.com/2072-4292/14/6/1447 

O evento ‘Plataforma Global de Redução de Risco de Desastres de 2022’ concluiu nesta 
sexta-feira (27) que mais países devem "pensar em resiliência", implementando e 
melhorando urgentemente os sistemas de alerta precoce a fim de reduzir os riscos do 
número crescente de desastres pelo mundo.

O encontro reuniu representantes de 184 países, em Bali, que debateram sobre os esforços 
para proteger comunidades contra o número crescente de riscos climáticos e outras 
catástrofes no mundo.

A cúpula quer impedir que o mundo enfrente 1,5 desastres por dia até 2030.

O evento ‘Plataforma Global de Redução de Risco de Desastres de 2022’ concluiu nesta 
sexta-feira (27) que mais países devem "pensar em resiliência", implementando e 
melhorando urgentemente os sistemas de alerta precoce a fim de reduzir os riscos do número 
crescente de desastres pelo mundo.

O encontro reuniu representantes de 184 países, em Bali, que debateram sobre os esforços 
para proteger comunidades contra o número crescente de riscos climáticos e outras 
catástrofes no mundo.

A cúpula foi concluída com um documento final intitulado ‘Agenda de Bali para a Resiliência', 
que tem por objetivo impedir que o mundo enfrente 1,5 desastres por dia até 2030, conforme 
mencionado no Relatório de Avaliação Global no mês passado.

O co-presidentes do evento disseram que "os sistemas de alerta precoce devem incluir as 
comunidades em maior risco, com capacidade institucional, financeira e humana adequada 
para agir em alertas precoces".

Situação atual - Durante a reunião, apenas 95 países relataram ter sistemas de alerta 
precoce de riscos múltiplos que dão aos governos, às agências e ao público em geral avisos 
sobre um desastre iminente. A cobertura foi particularmente baixa na África, nos países 
menos desenvolvidos e nos pequenos países insulares em desenvolvimento.

Cúpula da ONU debate medidas para reduzir risco de desastres



Os sistemas de alerta precoce são uma defesa essencial contra desastres como inundações, 
secas e erupções vulcânicas.

Em março, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu que os sistemas de alerta 
cobrissem todas as pessoas no planeta dentro de cinco anos.

Alertas precoces – Uma recomendação central da Agenda de Bali é "aplicar uma abordagem 
de 'pensar em resiliência' em todos os investimentos e tomadas de decisão, integrando a 
redução do risco de desastres com todo o governo e toda a sociedade".

O documento final também destacou a necessidade de reavaliar como o risco é controlado e 
as políticas são elaboradas, além dos acordos institucionais que precisam ser implementados 
nos níveis global, regional e nacional.

Influência da COVID - A reunião foi o primeiro fórum internacional de desastres da ONU a ser 
convocado desde o início da pandemia de COVID-19. Nesse contexto, os co-presidentes 
observaram que as abordagens atuais de recuperação e reconstrução "não são eficazes o 
suficiente para proteger os ganhos de desenvolvimento nem para reconstruir melhor, mais 
verde e mais equitativamente".

"As lições transformadoras aprendidas com a pandemia de COVID-19 devem ser aplicadas 
antes que a janela da oportunidade se feche".

Contribuições de Sendai - Paralelamente, foi iniciada a Revisão Intermediária, que mede o 
progresso em direção às metas globais do 'Marco de Sendai para a Redução do Risco de 
Desastres'.

Compartilhando avanços desde a última Plataforma Global em 2019, os representantes 
revelaram um aumento de 33% no número de países desenvolvendo estratégias de redução de 
risco de desastres e relatórios por meio do Sendai Framework Monitor (Monitor do Marco de 
Sendai, tradução livre).

No entanto, a Agenda de Bali mostrou que "menos da metade dos países que relatam as 
metas do Marco de Sendai indicaram ter informações de risco de desastre adequadas, 
acessíveis e acionáveis". E embora tenha havido certo progresso, como o desenvolvimento de 
novos mecanismos de financiamento e melhores relações com a ação climática, "os dados 
ainda apontam para investimentos e progressos insuficientes na redução do risco de 
desastres na maioria dos países, especialmente no investimento em prevenção".

Próximos eventos - A Agenda de Bali será levada até a próxima conferência climática da ONU, 
conhecida como COP 27, bem como a próxima reunião das principais nações industrializadas 
do G20 e a Revisão Intermediária do Marco de Sendai.

Este ano, o Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres, lembrado anualmente 
em 13 de outubro, será dedicado aos sistemas de alerta precoce.

FONTE:https://brasil.un.org/pt-br/184128-cupula-da-onu-debate-medidas-para-reduzir-risco-de-desastres?utm_source=feedburner&
utm_medium=email 

FONTE:https://news.un.org/en/story/2022/05/1119202 



Novo domínio FAOSTAT avalia tendências nos setores agrícolas em todo o mundo 

Roma – A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) está 
inserindo no FAOSTAT, o maior banco de dados agrícolas do mundo, um novo domínio que 
permite melhor comparação e avaliação  das tendências agrícolas de todos os países 
membros. 

O FAOSTAT, base de dados que possui uma política de dados abertos–e que serve como um 
bem público global– reúne e harmoniza uma riqueza de dados sobre a produção, comércio e 
consumo dos setores agrícolas, que é de longe o maior setor econômico do mundo em termos 
de emprego e meios de subsistência sustentáveis. 

Nos últimos anos, a FAO adicionou um conjunto crescente de informações críticas sobre 
emissões de gases de efeito estufa, uso da terra, cobertura florestal e investimentos. Agora a 
Organização está acrescentando “Dados Estruturais de Censos Agropecuários”, que 
apresentam relatórios nacionais detalhados que rastreiam o tamanho real das propriedades 
agrícolas, quem trabalha nelas e quem as possui. 

“Esses dados não estão disponíveis em nenhum lugar do mundo”, diz Jairo Castano, Estatísti-
co Sênior e Líder do Programa Mundial para Censos Agropecuários da FAO. “Esta é uma infor-
mação de baixo para cima muito preciosa e baseada em fazendas reais, de todas as fazendas 
do mundo ” 

O novo domínio permite um acesso rápido para saber quantas fazendas existem em um 
determinado país, quais são seus tamanhos, a tipologia de posse que determina sua 
propriedade, o sexo do(a) agricultor(a) e quantas pessoas vivem e trabalham nelas, tudo 
com base nos Censos Agropecuários nacionais 

“Isso permite que os políticos comparem a estrutura do setor agrícola de um país com a de 
outro ou de uma região, ao mesmo tempo em que permite que os pesquisadores analisem, 
por exemplo, a distribuição do tamanho das fazendas em nível nacional e global”, destacou 
Castano. 

Alguns pontos principais 

A Federação Russa possui a maior área total coberta por fazendas, com 451 milhões de hecta-
res, seguida pela Austrália, Estados Unidos e Brasil. 

A Rússia também tem o maior número de propriedades ou fazendas –independentemente do 
tamanho– por 1.000 pessoas, seguida pela China, Vietnã e Índia. 

Os países com maior tamanho médio de fazendas são a Austrália, seguida pela Islândia, 
Argentina, Uruguai, Canadá, Nova Zelândia e República Tcheca.  

Entre os países que realizaram o Censo, aqueles com a menor área média de propriedade 
relatada são Palau, Bangladesh e Egito. 

FAO lança nova ferramenta pública baseada em dados sobre o censo agropecuário



40% ou mais de todas as explorações agrícolas são chefiadas por mulheres na Lituânia, Letó-
nia e Eswatini. Em nenhum lugar isso está acima de 50%. 

Em oito países, 60% ou mais das terras agrícolas são alugadas e não cultivadas por seus pro-
prietários. Além das Ilhas Marianas do Norte, estão todas na Europa, incluindo França e 
Alemanha. 

França, Uruguai, Guam, África do Sul, República Checa e Islândia são países onde a porcenta-
gem de explorações agrícolas geridas por pessoas jurídicas– empresas, cooperativas ou enti-
dades públicas – é mais elevada, mas raramente ultrapassa os 10 por cento. Quando medido 
por área em vez de unidades individuais, no entanto, o controle jurídico caracteriza mais de 
dois terços das participações na Namíbia, Eslováquia, Ilhas Maurício, República Tcheca e Bul-
gária, seguidos de perto pelo Peru e Hungria. 

Em países como Brasil, Vietnã, Uruguai e República da Coréia, a maioria dos membros da 
família que vivem em fazendas trabalha na agricultura. Essa tendência está aumentando 
nesses países, bem como em Burkina Faso, Mianmar e Japão. 

A importância dos censos 

A variedade de estruturas agrícolas que podem aparecer em tais classificações destaca a 
importância de políticas sob medida, que podem ser aprimoradas pelas evidências históricas 
que o novo domínio FAOSTAT oferece. Os dados atualmente abrangem as rodadas do censo de 
1990, 2000 e 2010, e à medida que chegarem os dados de 2020 serão adicionados. 

A Divisão de Estatística da FAO também embarcará no processo de digitalização, mineração 
de texto e upload de dados históricos, alguns dos quais remontam à década de 1930 e foram 
inicialmente coletados pelo Instituto Internacional de Agricultura, entidade cujo papel a FAO 
assumiu quando foi criada em 1945. 

Embora o novo domínio FAOSTAT ofereça uma ferramenta poderosa para todos usarem, ele se 
baseia nos dados coletados pelo programa que a FAO supervisiona por meio do Programa 
Mundial para Censos Agropecuários. 

Antes do lançamento da nova ferramenta de acesso aberto, os especialistas da FAO fizeram 
um trabalho meticuloso para calcular o papel dos pequenos produtores na alimentação 
global.  À medida que o novo domínio for preenchido com novos dados,  será mais fácil para 
a FAO, autoridades públicas e pesquisadores dos países membros realizar análises mais 
detalhadas e relevantes para as políticas. 

FONTE:https://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/pt/c/1530167/ 



Guia de desenvolvimento informado sobre riscos

O guia destaca as principais abordagens para fortalecer o desenvolvimento informado sobre o 
risco e recomenda nove etapas para entregar o planejamento do desenvolvimento informado 
sobre o risco. Tem como objetivo o desenvolvimento informado sobre o risco que é localizado, 
liderado pela comunidade e participativo. O guia destaca maneiras pelas quais os riscos 
criados por perigos e fatores de risco (por exemplo, mudanças climáticas, urbanização, 
insegurança alimentar e hídrica, deslocamento forçado, desigualdade de gênero e conflito) 
podem ser mitigados. Destina-se a introduzir ou fortalecer as capacidades das comunidades 
em maior risco no uso de informações de risco e incentivar uma maior participação das 
pessoas em maior risco nos processos de desenvolvimento. Cada um dos nove estágios 
recomenda maneiras de integrar aspectos das informações de risco em uma estrutura de 
planejamento de desenvolvimento liderada pela comunidade.

Este guia sugere maneiras de:

•  Reúna, integre e use informações sobre riscos (especificamente relacionados a perigos e 
fatores de risco)
•  Leia e analise vários fatores e seus impactos em lugares, pessoas e sistemas (físicos e 
sociais)
• Prepare-se para riscos antecipados no futuro e construa resiliência aproveitando o potencial 
ambiental, social e econômico

Uma abordagem central e princípios orientadores para realizar o planejamento de desenvolvi-
mento informado sobre riscos são fornecidos. Objetivos, etapas-chave, bem como ferramen-
tas relevantes são fornecidos em cada etapa.

FONTE:https://www.gndr.org/wp-content/uploads/2022/01/0-Risk-Informed-Development-Guide
-full-EN.pdf 



Este artigo apresenta uma maneira automatizada de extrair as imagens de edifícios 
danificados após terremotos de plataformas de mídia social como o Twitter e, assim, 
identificar as postagens de usuários específicas que contêm essas imagens. Após 
terremotos significativos, podemos ver imagens postadas em plataformas de mídia social por 
indivíduos e agências de mídia devido ao uso em massa de smartphones nos dias de hoje. 
Essas imagens podem ser utilizadas para fornecer informações sobre os danos causados pelo 
tremor na região do terremoto, tanto para o público quanto para a comunidade de pesquisa, e 
potencialmente para orientar o trabalho de resgate.

Usando o aprendizado de transferência e cerca de 6.500 imagens rotuladas manualmente, 
treinamos um modelo de aprendizado profundo para reconhecer imagens com edifícios 
danificados na cena. O modelo treinado obteve um bom desempenho quando testado em 
imagens recém-adquiridas de terremotos em diferentes locais e quando executado quase em 
tempo real no feed do Twitter após o terremoto M7.0 de 2020 na Turquia. Além disso, para 
entender melhor como o modelo toma decisões, os autores também implementaram o 
método Grad-CAM para visualizar as regiões importantes nas imagens que facilitam a 
decisão.

FONTE:https://www.nature.com/articles/s41598-022-12965-0 

Enquete online realizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e pela 
organização Viração Educomunicação revelou que metade dos adolescentes e jovens de todo 
o Brasil sentiu necessidade de pedir ajuda sobre saúde mental recentemente. 

O levantamento, feito com mais de 7,7 mil pessoas, mostrou também que 50% dos 
respondentes não conheciam serviços ou profissionais dedicados a apoiar adolescentes na 
área da saúde mental.

Cuidar da saúde mental de meninas e meninos é urgente. Uma enquete com mais de 7,7 mil 
adolescentes e jovens de todo o Brasil mostrou que, recentemente, metade sentiu 
necessidade de pedir ajuda sobre saúde mental.

Realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e pela organização da 
sociedade civil Viração Educomunicação, o levantamento online mostra, também, que 50% 
dos respondentes não conheciam serviços ou profissionais dedicados a apoiar adolescentes 
na área da saúde mental.

Neste momento em que o país começa a retomar a rotina, com mais pessoas vacinadas contra 
a COVID-19, a saúde mental de adolescentes e jovens continua sendo uma preocupação. 
Quando questionados sobre o sentimento que melhor descreveria como estavam se sentindo 
nos últimos dias, 35% dos adolescentes e jovens que responderam à enquete disseram 

Detecção de edifícios danificados usando imagens de crowdsourcing 
em tempo real e transferência de aprendizado

Enquete revela que metade dos jovens sentiu 
necessidade de ajuda de saúde mental



“ansiosas(os)”. Além disso, 14% se disseram “felizes”; 11%, “preocupadas(os) consigo”; 
9%, “indiferentes”; e 8%, “deprimidas(os)”.

Entre todos os respondentes, metade disse que sentiu necessidade de pedir ajuda em relação 
à saúde mental, mas 40% deles não recorreram a ninguém. Outros 20% buscaram 
amigas(os); 15%, psicólogas(os) ou psiquiatras; 11% recorreram à família e 8%, a 
namoradas(os). Somente 2% procuraram professores e outros 2%, profissionais de saúde 
do Sistema Único de Saúde.

Entre os motivos destacados por aqueles que não buscaram ajuda, estão a insegurança (29%), 
a desistência de buscar ajuda (26%), o medo de julgamento (17%), ou a falta de informação 
sobre quem procurar (10%).

Apenas metade dos respondentes conhecia serviços ou profissionais dedicados a apoiar 
adolescentes na área da saúde mental. Entre quem conhecia, o Centro de Referência em 
Assistência Social (Cras) apareceu como o principal local (38%), seguido por Centro de 
Atenção Psicossocial (Caps) (20%) e escola (17%).

“Os resultados mostram que é fundamental que famílias e profissionais que trabalham com 
adolescentes ampliem suas habilidades para fazer uma escuta qualificada e sem 
julgamentos, promover o acolhimento e encaminhar adolescentes para os serviços 
adequados disponíveis. Essas são as primeiras pessoas de confiança buscadas por 
adolescentes e jovens em temas de saúde mental, mas é essencial que eles conheçam os 
fluxos de atendimento psicossocial em seus municípios, saber a quem buscar e aonde ir. É 
importante que os municípios estejam preparados para receber essas demandas 
intersetorialmente”, explicou a oficial do Programa de Cidadania dos Adolescentes do 
UNICEF, Gabriela Mora.

“Muitas vezes fala-se sobre a juventude e os desafios enfrentados nessa fase sem que 
adolescentes e jovens sejam convidados a participar do debate. É preciso construir espaços 
que possibilitem a escuta ativa desses sujeitos. Somente dessa forma seremos capazes de 
superar os estigmas em relação à saúde mental e planejar ações realmente assertivas para a 
criação de redes de apoio. O U-Report Brasil é um exemplo de espaço de escuta e de incentivo 
à participação cidadã de adolescentes e jovens na discussão sobre seus próprios direitos, 
entre eles a saúde mental”, afirmaram as analistas de projeto na Viração e responsáveis pela 
implementação do U-Report no Brasil, Jéssica Rezende e Juliane Cruz.

Sobre a enquete - A enquete, com maior participação de adolescentes entre 15 e 19 anos, foi 
realizada de 17 a 23 de maio por meio da plataforma U-Report. As enquetes do U-Report 
Brasil são realizadas virtualmente pelo WhatsApp, Telegram e Facebook Messenger, por meio 
de um chatbot. O projeto é desenvolvido pelo UNICEF em parceria com a Viração 
Educomunicação.

Não se trata de pesquisas com rigor metodológico, mas de consultas rápidas por meio de 
redes sociais entre pessoas, principalmente adolescentes e jovens, que se cadastram na 
plataforma. Esta enquete apresenta a opinião de mais de 7,7 mil adolescentes até 19 anos e 
não pode ser generalizada para a população brasileira como um todo. Confira todos os 
dados aqui.

 



Relatório Anual do Painel de Especialistas de Alto Nível da One Health 2021

Onde pedir ajuda?

Para apoiar adolescentes e jovens de 13 a 24 anos, o UNICEF conta com um canal de ajuda em 
saúde mental virtual, o Pode Falar. A plataforma já recebeu mais de 36,6 mil acessos 

desde que foi lançada em fevereiro de 2021. A iniciativa nasceu da parceria do UNICEF com 
organizações da sociedade civil e empresas com expertise em tecnologia, e funciona de forma 
anônima e gratuita por meio de um chatbot batizado de Ariel por adolescentes, acessado pelo 
site podefalar.org.br ou pelo WhatsApp (61) 9660 8843.

FONTE:https://brasil.ureport.in/opinion/2905/ 

Este relatório resume as atividades e os resultados alcançados em 2021 pelos 26 especialistas 
One Health High-Level Expert Panel (OHHLEP), de acordo com o plano de trabalho acordado 
na primeira reunião do painel OHHLEP em maio de 2021. O relatório destaca os principais 
produtos e resultados produzidos ao longo período e traça as prioridades para 2022. 

FONTE:https://cdn.who.int/media/docs/default-source/food-safety/onehealth/ohhlep-annual-report-2021.pdf?sfvrsn=f2
d61e40_6&download=true

28 de maio de 2022

Desde 1924, a Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH; fundada como Office 
International des Épizooties) tem estado na vanguarda do enfrentamento dos desa�os da saúde 
animal ao lado de seus 182 membros em todo o mundo. A Organização trabalha além-fronteiras 
para melhorar a saúde e o bem-estar animal globalmente, criando um futuro mais seguro com sua 
vasta experiência, particularmente no estabelecimento de Padrões Internacionais. 'Saúde Animal é 
a NOSSA Saúde. É a saúde de todos'. Ver Vídeo do YouTube de 2,5 minutos sobre as mudanças. 
https://tinyurl.com/yy872e4j

FONTE:https://www.woah.org/en/the-world-organisation-for-animal-health-launches-its-refreshed-brand-identity/ 

OIE lança nova identidade de marca -
Agora conhecida como WOAH, a Organização Mundial de Saúde Animal



Reunidos nesta quinta e sexta-feira, 2 e 3 de junho, líderes globais discutem em Estocolmo, 
na Suécia, formas de impulsionar ações urgentes em prol de um planeta saudável para a 
prosperidade de todos e todas. 

O encontro chamado de Estocolmo+50 marca as cinco décadas desde a primeira Conferência 
da ONU sobre o Meio Ambiente Humano, em 1972, e a criação do  Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

Na abertura do evento, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que é hora de 
acabar a “guerra sem sentido e suicida” que estamos travando contra a natureza. 

No entanto, a estrutura global de biodiversidade atualmente sendo negociada pela Convenção 
sobre Diversidade Biológica não aborda explicitamente o ciclo de feedback negativo entre a 
degradação ambiental, a exploração da vida selvagem e o surgimento de patógenos. O 
primeiro rascunho não fazia menção a pandemias. O texto sobre prevenção de 
transbordamento foi proposto em março, mas ainda não foi acordado.

Cinquenta anos após a Suécia ter sediado a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente Humano, e com o mundo enfrentando uma tripla crise planetária de mudança 
climática, perda de biodiversidade e poluição, governos, sociedade civil, juventude e setor 
privado estão reunidos, em um encontro internacional, chamado Estocolmo+50. O objetivo é 
impulsionar ações urgentes em prol de um planeta saudável para a prosperidade de todos e 
todas.

Milhares de participantes estão acompanhando presencialmente o evento, que foi convocado 
pelas Nações Unidas e coorganizado pela Suécia e Quênia. A lista de participantes inclui o Rei 
da Suécia Carl XVI Gustaf, a primeira-ministra sueca Magdalena Andersson, o presidente 
queniano Uhuru Kenyatta, o presidente de Comoros Azali Assoumani, o presidente da Líbia 
Mohamed al-Menfi, o primeiro-ministro da Nigéria Abubakar Tafawa Balewa, o 
secretário-geral da ONU, António Guterres e o enviado especial da Presidência dos Estados 
Unidos para o Clima, John Kerry.

 "A crise para o nosso meio ambiente e o nosso clima afeta pessoas em todo o mundo. Os 
países desenvolvidos são os que mais poluem e mais poluíram. Mas os mais pobres são os 
mais duramente atingidos", disse a primeira-ministra Andersson nesta quinta-feira (2), 
primeiro dia do evento. "Devemos assegurar que nenhum país seja deixado para trás. E 
devemos garantir que nenhuma pessoa seja deixada para trás. A transição climática só pode 
ser feita se for de uma forma social e inclusiva. Isto não é apenas uma opção. É nossa 
obrigação moral".

Em seus discursos, as lideranças enfatizaram a necessidade de uma ação decisiva para 
transformar a economia global e a relação da humanidade com a natureza, no intuito de que 
as pessoas e o planeta prosperem.

"Temos uma oportunidade excepcional de transformar compromissos climáticos e ambientais 
em ação, se trabalharmos juntos como uma comunidade de nações. Uma maior ambição em 

Líderes debatem em Estocolmo formas de frear tripla crise planetária



financiamento e implementação deve estar no centro dessas ações", disse o presidente 
Kenyatta, do Quênia, país sede do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA) desde sua criação, após a Conferência de Estocolmo de 1972.

Alerta - O secretário-geral da ONU, António Guterres, advertiu que "o bem-estar global está 
em perigo, em grande parte porque não cumprimos nossas promessas sobre o meio 
ambiente".

"Precisamos mudar de rumo - agora - e acabar com nossa guerra suicida contra a natureza e 
sem sentido", afirmou Guterres.

"Devemos dar verdadeiro valor ao meio ambiente e ir além do Produto Interno Bruto (PIB) 
como medida de progresso e bem-estar humano. Não esqueçamos que quando destruímos 
uma floresta, estamos criando PIB. Quando pescamos demais, estamos criando PIB. E o PIB 
não é uma forma de medir a riqueza na situação atual do mundo. Ao invés disso, devemos 
migrar para uma economia circular e regenerativa".

Oportunidade - Entre os nomes da sociedade civil que estão discursando no evento estão as 
lideranças da juventude Vanessa Nakate de Uganda, Reem Al-Saffar do Iraque, Christianne 
Zakour de Trindade e Tobago, e Joan Carling, líder fundadora e co-diretora da Indigenous 
Peoples Rights International. Representantes do setor privado, do meio acadêmico e de 
grupos religiosos também farão parte das discussões.

"Estocolmo+50 é uma oportunidade para o mundo se comprometer, de uma vez por todas, a 
realizar essas transformações. Esta conferência é uma chance de ampliar um movimento 
global em direção a um mundo mais solidário", disse a secretária-geral de Estocolmo+50 e 
diretora executiva do PNUMA, Inger Andersen. “Um mundo no qual as necessidades da 
juventude, das comunidades vulneráveis e dos povos indígenas são mais importantes do que 
as demandas das elites por mais riqueza e poder. Um mundo que cria relações de confiança. 
Um mundo no qual as pessoas vivam em harmonia com a natureza. Um mundo que 
transforma compromisso em ação", complementou.

Agenda - Estocolmo+50 está estruturado em quatro sessões plenárias nas quais as lideranças 
delinearão ações ousadas e urgentes para salvaguardar a saúde planetária e acelerar a 
implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Três 
Diálogos de Liderança se concentrarão na reflexão sobre a necessidade urgente de ações para 
alcançar um planeta saudável e a prosperidade de todos e todas, alcançar uma recuperação 
sustentável e inclusiva da pandemia de COVID-19, e acelerar a implementação das dimensões 
ambientais do desenvolvimento sustentável, produzindo recomendações e mensagens claras 
e concretas para ação em todos os níveis.

Centenas de eventos paralelos, eventos associados e webinários - incluindo muitos realizados 
antes e depois da reunião - abordarão temas relevantes de Estocolmo+50 e ampliarão ainda 
mais o escopo da conversa.

Na preparação para Estocolmo+50, foi organizada uma série de consultas regionais com 
múltiplos participantes na África, Ásia e Pacífico, Europa, América Latina e Caribe, e Ásia 
Ocidental, com o objetivo de envolver o maior número possível de participantes.
 Os processos preparatórios para o encontro internacional já produziram fortes mensagens 
sobre a necessidade de transformações dos setores de alto impacto por meio de transições 
justas e equitativas, de alinhamento dos fluxos financeiros com a Agenda 2030 e os Acordos 



Saúde mental e mudança climática: resumo da política

Ambientais Multilaterais, de sinais em todo o sistema para corrigir nossos sistemas 
econômicos atuais, e da adoção do direito humano a um meio ambiente saudável.   

Sobre - “Estocolmo+50: um planeta saudável para a prosperidade de todos e todas - nossa 
responsabilidade, nossa oportunidade" é um encontro internacional, organizado pelo Governo 
da Suécia e convocado pela Assembleia Geral das Nações Unidas para ocorrer em Estocolmo, 
Suécia, nos dias 2 e 3 de junho de 2022. Ele marca os 50 anos desde a Conferência da ONU 
sobre o Meio Ambiente Humano de 1972, que pela primeira vez tornou o meio ambiente uma 
questão global premente.

Contando com a participação de cerca de 113 países a primeira conferência teve como 
resultado a adoção de uma série de princípios sobre o meio ambiente, incluindo a Declaração 
de Estocolmo e o Plano de Ação para o Meio Ambiente Humano. O Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi criado também a partir da Conferência de 1972.

O PNUMA é uma das principais vozes globais em questões ambientais. Fornece liderança e 
incentiva parcerias com foco no cuidado com o meio ambiente, inspirando, informando e 
capacitando nações e povos a melhorarem sua qualidade de vida sem comprometer a das 
gerações futuras.

FONTE:https://brasil.un.org/pt-br/184817-lideres-debatem-em-estocolmo-formas-de-frear-tripla-crise-planetaria?utm
_source=feedburner&utm_medium=email 

O mundo enfrenta uma incrível crise climática. As mudanças climáticas exacerbam muitos 
fatores de risco sociais, ambientais e econômicos para problemas de saúde mental e 
bem-estar psicossocial. No entanto, apesar desse impacto, também existem grandes 
lacunas em muitos países entre as necessidades de saúde mental e a disponibilidade e 
acessibilidade dos sistemas e serviços de saúde mental para abordá-las. Em resposta a 
esses desafios, a OMS desenvolveu um resumo de políticas que descreve as interconexões 
entre as mudanças climáticas e a saúde mental e fornece cinco recomendações principais 
sobre possíveis abordagens para lidar com os impactos da crise climática na saúde mental.

FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240045125 



Relatório Anual 2021 do Antimicrobial Resistance Multi-Partner Trust Fund 
(AMR MPTF)

Esta publicação apresenta o Relatório Anual 2021 do Antimicrobial Resistance Multi-Partner 
Trust Fund (AMR MPTF) e destaca o progresso feito pelo AMR MPTF em 2021 no avanço de 
uma resposta multissetorial One Health à RAM nos níveis nacional e global.
Em 2021, o projeto AMR MPTF está sendo implementado em oito países de baixa renda para 
apoiar a implementação de planos de ações nacionais de AMR nos setores de saúde humana 
e animal, agricultura e meio ambiente. Além disso, quatro projetos globais com foco em (1) 
estabelecer uma plataforma de vigilância integrada, (2) desenvolver uma ferramenta de 
avaliação One Health para a legislação relevante para RAM, (3) avançar no monitoramento e 
avaliação de RAM e (4) desenvolver capacidade e aumentar conscientização sobre RAM no 
meio ambiente, estão relatando seu progresso.

FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240051362 

FONTE:https://wahis.oie.int/#/home 

Eventos mais recentes : 







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/  


