Temas Abordados:
Iniciativa Mundial “Construindo Cidades Resilientes, Plataforma Global para a Redução do Risco de Desastres – Marco de Sendai
e a sua integração com Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Acordo de Paris, Habitat III e a Cúpula Humanitária para a
resiliência à desastres.
Publicação: 06/12/2021

Aprovada a criação de 20 Centros de Operação de
Emergência para Defesa Civil na RMC
A Câmara Temática de Defesa Civil da Região Metropolitana de Campinas deliberou, de
forma favorável, a criação de 20 Centros de Operação de Emergência para Defesa Civil,
tendo como referência a Sala de Resiliência a Desastres da Defesa Civil de Campinas que
também funciona como COE COVID 19.
A reunião aconteceu no dia 03 de dezembro na Agemcamp em Campinas e agora o Projeto
vai passar, no mês de janeiro, pelo Conselho de Desenvolvimento da RMC que é constituído
pelos Prefeitos e representantes dos órgãos do Estado de São Paulo.
Projetos já aprovados pela Câmara Temática de Defesa Civil:
1.Projeto: Sistema Metropolitano de Defesa Civil
Aquisição de 20 viaturas e estações de trabalho com mobiliário, material de Informática e
impressora.
O projeto foi vencedor da 10ª edição do Prêmio Mário Covas na Categoria Inovação em
Gestão Estadual.
2.Projeto: Rede de Monitoramento e Alerta da RMC
Aquisição de 20 estações meteorológicas para RMC, em parceria com o Instituto Agronômico
de Campinas.
3.Projeto: Plataforma de Redução de Risco de Desastres
Aquisição de 20 viaturas 4x4 e equipamentos de combate a incêncios
4.Projeto: Radar Meteorológico para RMC
Em andamento, visa aquisição de um radar para ser operado pela Universidade Estadual de
Campinas.

Diretora Agemcamp Glaucia Carolina Aguiar Lopes e o Coordenador
Regional DC Sidnei Furtado

Aprovação por unanimidade pelos representantes dos municípios
da RMC

O Projeto consiste na instalação de 20 Centros de Operação de Emergência-COE e aquisição de
drones para suporte às operações de Proteção e Defesa Civil RMC.
Contrapartida dos municípios da RMC
•
Apresentação do certificado de adesão à iniciativa das Nações Unidas para a Construção
de Cidades Resilientes – MCR-2030;
•
Apresentação de portaria de nomeação da coordenação municipal de Proteção e Defesa
Civil;
•
Apresentação de portaria de nomeação de membros do Sistema Municipal de Proteção
e Defesa Civil;
•
Indicação do endereço da sala onde será instalado o Centro de Operação de Emergência
da Defesa Civil- COE-DEFESA CIVIL
A referida sala não poderá ser menor que 65 metros quadrados.

Mesmo mais fraco, La Ninã causará aumento da temperatura média global
A Organização Meteorológica Mundial, OMM, confirma que o La Ninã está acontecendo pelo
segundo ano consecutivo e deve durar até o início de 2022, influenciando temperaturas e precipitações.
Por natureza, este fenômeno climático têm uma influência de resfriamento, mas a OMM explica
que as temperaturas em várias regiões do mundo deverão ser mais altas do que a média, devido
aos níveis recorde de gases de efeito estufa “presos” na atmosfera.
Impactos na agricultura
Pelos estudos da OMM, o La Ninã 2021/2022 será de fraco a moderado e um pouco mais fraco do
que o evento de 2020/2021. Mesmo assim, setores como agricultura, saúde, recursos hídricos e
gerenciamento de desastres serão afetados.
Em Jundiaí, foi instituído o Comitê de Resiliência. Sua primeira reunião será na próxima sexta-feira (26), no período da manhã. O comitê tem, entre outros, o objetivo da construção do Plano
Local de Resiliência, por sua vez alinhado aos ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), da Agenda 2030 da ONU.
FONTE:https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2021/11/24/defesas-civis-da-futura-rmj-discutem-formacao-de-camara-tematica-e-plano-de-cidade-resilien
te/

Nova edição do boletim sobre planejamento educacional para situações de crise
O IIEP-UNESCO de Buenos Aires publicou o quarto número de seu novo boletim sobre Planejamento Educacional com Sensibilidade à Crise, desenvolvido pela Rede de Especialistas em Políticas Educacionais do IIEP UNESCO com o apoio da Agência Sueca para a Cooperação para o Desenvolvimento Internacional (ASDI), no âmbito do estrutura do projeto “Pessoas afetadas pela
crise em movimento”. Esta edição aborda várias questões em torno do planejamento educacional
sensível à crise, com ênfase na mobilidade das pessoas, com o Brasil sendo o foco desta edição.
FONTE:https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/difusion/boletines/practicas-y-voces-en-america-latina-no4?utm_source=email_marketing&utm_admin=
132116&utm_medium=email&utm_campaign=Prcticas_y_voces_de_Amrica_Latina_En_este_n
mero_foco_en_Brasil&utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=96ad08c197-EMAIL_CA
MPAIGN_SLC+Update+2019-09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-96a
d08c197-25743853

Novo! Relatório de priorização de doenças infecciosas
da região da fronteira sul dos EUA
Especialistas do One Health Office do CDC conduzem workshops de priorização de doenças zoonóticas da One Health (OHZDP) em países, regiões e outras áreas para ajudá-los a priorizar as principais doenças zoonóticas de maior preocupação. Esses workshops reúnem especialistas de diversas
áreas que trabalham para proteger a saúde das pessoas, dos animais e do meio ambiente. Os participantes do workshop colaboram para identificar as principais doenças zoonóticas de um país,
região ou outra área a serem almejadas para a colaboração da One Health e desenvolver estratégias para combater as doenças priorizadas recentemente.
O One Health Office do CDC colaborou com a Unidade EUA-México do CDC para usar os métodos e o
processo do OHZDP para conduzir uma Priorização de Doenças Infecciosas para a Região da Fronteira Sul dos EUA. Esta foi a primeira vez que o processo OHZDP foi usado para uma priorização de
doenças mais ampla. Um novo relatório do workshop de priorização de doenças infecciosas na
região da fronteira sul dos EUA já está disponível. As doenças infecciosas priorizadas para a região
da fronteira sul dos EUA são:
1.
2.
3.
4.

Tuberculose
Doenças arbovirais transmitidas pelo mosquito Aedes (dengue, chikungunya, Zika)
Doenças entéricas ( Vibrio , Listeria monocytogenes , Salmonella não tifóide, Brucella spp.)
Rickettsioses ( R. rickettsia , R. typhi , R. parkeri )

FONTE:https://www.cdc.gov/usmexicohealth/pdf/OneHealth-SouthernUS-508.pdf

Relatório Anual de 2021 de Preparação Individual e Comunitária da Região 2
A equipe de Preparação Individual e Comunitária (ICP) da Região 2 da Divisão de Preparação Nacional está entusiasmada com o lançamento de seu Relatório Anual de 2021. O programa ICP concentra-se na preparação de indivíduos e comunidades para desastres, fornecendo informações úteis e
treinamento, inspirando as pessoas a agir e estarem prontas para qualquer emergência. Em um
ano marcado por uma pandemia global e vários furacões, este documento abrangente rastreia os
muitos projetos que o ICP conduziu para apoiar toda a comunidade na Região 2, incluindo esboços
de programas e resumos de suas experiências de implementação de programas. Nessas páginas,
os leitores aprenderão sobre os desafios e sucessos da equipe R2 ICP durante 2021, como com a
distribuição da vacina COVID-19, o desenvolvimento do Community Hub em Porto Rico ou a realização da popular série de seminários on-line de preparação para audiências online. Baixe e abra o
Relatório Anual de 2021 para obter a história completa.
FO N T E : h t t p s : / / co n te n t . g ov d e l i ve r y. co m / a t ta c h m e n t s / U S D H S F E MA/2021/11/15/file_attachments/1996196/2021%20ICP%20Annual%20Report_Jan-Sept_FINALv2
.2_508%20Reviewed%20REV%20DC.pdf

FEMA atualiza o guia de exercícios de resiliência da comunidade
A FEMA lança atualizações para o Guia de Recursos de Exercícios de Resiliência da Comunidade de
Longo Prazo , um "balcão único" para qualquer jurisdição ou organização interessada em usar um
exercício focado no clima para entender melhor seus riscos de longo prazo e avaliar as ações para
mitigá-los. Os exercícios fornecem um fórum eficaz para que o público desenvolva um entendimento comum do risco, avalie as capacidades atuais e identifique as lacunas de preparação e outras
necessidades a serem abordadas no planejamento futuro. O guia é útil para planejar e conduzir
exercícios baseados em cenários. Ele usa diferentes horizontes de tempo e níveis de risco climático
para ajudar a visualizar o futuro e avaliar as opções de ações construtivas para se adaptar às mudanças climáticas que já estão ocorrendo e às que virão. Este guia fornece aos usuários um dicionário com termos comuns para garantir um entendimento compartilhado da terminologia e princípios relacionados ao clima antes de um exercício, ferramentas e modelos para planejar e conduzir
exercícios e recursos focados no clima, incluindo oportunidades de financiamento, avaliações de
risco e programas de treinamento. O guia oferece os mais recentes princípios orientadores do Programa de Avaliação e Exercício de Segurança Interna (HSEEP) , novas sugestões de discussão específicas para mudança climática e justiça social e recursos notáveis de todo o interagências.
FONTE:https://preptoolkit.fema.gov/web/hseep-resources

Fórum Europeu para a Redução do Risco de Desastres:Roteiro 2021-2030
O Roteiro EFDRR 2021-2030 identifica quatro áreas prioritárias compartilhadas para alcançar as
prioridades do Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030. As quatro prioridades compartilhadas incluem 16 áreas de ação comum para desenvolvimento e investimento,
junto com cinco abordagens capacitadoras. O Roteiro baseia-se na consulta aos países europeus e
da Ásia Central, na revisão do progresso na implementação do Roteiro 2015-2020 e nas lições
aprendidas com a resposta e recuperação à pandemia de Covid-19. O Roadmap também é informado pela Plataforma Global 2019 e os princípios orientadores da Plataforma Global 2022.
O Fórum Europeu para a Redução do Risco de Desastres (EFDRR) é uma plataforma regional para a
Europa e Ásia Central que compreende 55 países. Esses países têm perfis de risco diferentes e
variam em suas abordagens para implementação de redução de risco impulsionada pelo clima e
desastres, sejam políticas, estratégias, leis, investimentos, níveis de preparação, acordos de colaboração ou modalidades de parceria. A Estrutura Sendai para Redução do Risco de Desastres
2015–2030 oferece uma oportunidade para os países adotarem uma estrutura nacional concisa,
focada, voltada para o futuro, inclusiva e orientada para a ação para a implementação da redução do
risco de desastres em nível de país, incluindo modalidades de cooperação com base em compromissos. O Quadro de Sendai reconhece o papel das plataformas regionais para a redução do risco
de desastres na orientação e apoio às ações nacionais e locais.
FONTE:https://efdrr.undrr.org/sites/default/files/2021-11/EFDRR%20Roadmap%202021-2030.pdf

O que medimos é importante: o caso de dados de desenvolvimento ausentes na
estrutura Sendai para monitoramento de redução de risco de desastres
A estrutura de Sendai para Redução de Risco de Desastres 2015–2030 (SFDRR) mudou do risco de
desastres como um fenômeno natural para o exame da desigualdade e injustiça na raiz da vulnerabilidade humana a perigos e desastres. No entanto, suas realizações não desafiaram seriamente os
sistemas capitalistas de opressão há muito estabelecidos que impedem o desenvolvimento que leva
à criação de risco de desastre. Este artigo é um exercício de mapeamento exploratório e uma
reflexão coletiva sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e indicadores SFDRR - e
seu uso na medição do progresso em direção à redução do risco de desastres (RRD). Destacamos
que, apesar da retórica da vulnerabilidade, a medição do progresso em direção à RRD permanece
centrada no evento / perigo.
FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13753-021-00382-2

Identificação das características das árvores para determinar os efeitos de
bloqueio do transporte de água para o gerenciamento natural de enchentes
em rios urbanos
As plantas, especialmente as árvores, fornecem funções ecológicas, mas podem prejudicar a
eficiência do transporte de inundações dos rios. Compreender os impactos das alturas das árvores,
áreas das árvores e localizações das árvores nos níveis de inundação é crucial para o manejo da
planície de inundação. Este estudo tem como objetivo apresentar uma metodologia para melhorar
o desempenho da modelagem hidrodinâmica, considerando a resistência das plantas com o objetivo de analisar estratégias de redução do risco de inundação que apoiem a melhoria da conservação
ecológica. Um veículo aéreo não tripulado foi usado para coletar dados de topografia de várzea,
cobertura do terreno e características de árvores. Um esquema de classificação de máxima verossimilhança modificado foi desenvolvido incorporando as informações da altura das árvores para
melhorar a classificação da cobertura do solo. O efeito de bloqueio de água das árvores, que representa a área de transporte de inundação reduzida, foi investigado estabelecendo obstruções de
árvores em modelos hidrodinâmicos. Dois modelos hidrodinâmicos foram estabelecidos com diferentes configurações de obstrução de árvore e Manning'svalores de n , incluindo obstruções
bloqueadas (BOs) e valores elevados de n convencionais (Adj- n ). Entre as configurações do
modelo, os valores de n de Manning das árvores permaneceram iguais aos do solo no modelo BO,
no qual as árvores foram modeladas como obstruções de bloqueio. Os valores- n das árvores foram
determinados como 0,022 no modelo BO e refinados para 0,055 no modelo Adj- n após os processos
de calibração e verificação do modelo. Os resultados indicaram que os níveis de inundação simulados do modelo BO foram muito semelhantes aos do Adj- nmodelo. Os valores de NSE foram 0,98 e
0,97 nas simulações de dois eventos históricos de tufão, indicando que o modelo BO pode obter previsões confiáveis sem alterar os n- valores. O modelo de BO verificado foi usado para avaliar os
graus de influência da altura das árvores, áreas de cobertura de árvores e localização das árvores
nos níveis de inundação. Várias soluções baseadas na natureza foram propostas para analisar as
compensações entre reduzir a prevenção de inundações e melhorar a restauração de zonas úmidas
usando o modelo BO verificado, sugerindo uma estratégia ganha-ganha para o gerenciamento
natural de rios.
FONTE:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfr3.12742

Avaliação de risco microbiológico - Orientação para alimentos
Este guia para perigos microbiológicos em alimentos cobre a identificação e caracterização
dos perigos, avaliação da exposição e caracterização dos riscos. Ele também mostra as melhores práticas, como o desenvolvimento do Protocolo de Annapolis para gerenciar a contaminação fecal da água.
FONTE:https://www.fao.org/3/cb5006en/cb5006en.pdf
FONTE:https://pt.freejournal.org/798765/1/protocolo-de-annapolis.html

OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2021-2030
O Agricultural Outlook 2021-2030 é um esforço colaborativo da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO)
das Nações Unidas. Ele reúne a experiência em commodities, políticas e países de ambas as
organizações, bem como contribuições de países membros colaboradores para fornecer uma
avaliação anual das perspectivas para a próxima década dos mercados de commodities agrícolas nacionais, regionais e globais. A publicação consiste em 11 capítulos; O Capítulo 1 cobre os
mercados agrícolas e alimentares; O Capítulo 2 fornece perspectivas regionais e os capítulos
restantes são dedicados a commodities individuais.
FONTE:https://www.fao.org/3/cb5332es/cb5332es.pdf

Avisos iniciais da FAO-PMA sobre insegurança alimentar aguda: perspectivas
de agosto a novembro de 2021
A edição de agosto a novembro do relatório Hunger Hotspots fornece os resultados de uma
análise de alerta precoce conjunta FAO-PMA de pontos críticos de insegurança alimentar
aguda, destaca os países que estão em risco de deterioração significativa da segurança
alimentar e, em particular, fome aguda e desnutrição associada. A análise leva em consideração todos os principais fatores de insegurança alimentar. Ele fornece uma perspectiva prospectiva, delineando a evolução provável dos impactos ao longo dos próximos quatro ou mais
meses, com o objetivo de informar ações urgentes para salvaguardar a segurança alimentar
das comunidades mais vulneráveis nesses locais.
FONTE:https://www.fao.org/3/cb6054en/cb6054en.pdf

História de mudança em quatro países
Capacitação para integrar os cuidados de saúde mental nos serviços de saúde em ambientes humanitários
O mundo está enfrentando uma série de emergências sem precedentes. Em reação a essas
adversidades complexas, muitas pessoas sofrem considerável sofrimento e deficiência, e
uma minoria pode até desenvolver problemas de saúde mental. Enquanto isso, aqueles com
problemas de saúde mental pré-existentes podem experimentar um agravamento de sua
condição e correm o risco de negligência, abandono, abuso e falta de acesso a apoio. Infelizmente, os cuidados de saúde mental baseados em evidências costumam ser extremamente
limitados em contextos humanitários. Em resposta, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) publicaram o Guia de
Intervenção Humanitária do Programa de Saúde Mental (mhGAP) (mhGAP-HIG) em 2015.
Esta ferramenta prática oferece suporte aos profissionais de saúde na avaliação e oferta de
gestão de primeira linha mental,
O relatório atual, Histórias de mudança de quatro países: capacitação para integrar os
cuidados de saúde mental nos serviços de saúde em ambientes humanitários, descreve os
esforços de quatro países para construir sistemas de saúde mental baseados em evidências
em ambientes de emergência humanitária usando o mhGAP-HIG. Este relatório inclui três
seções, a primeira descrevendo a importância de ampliar os cuidados de saúde mental em
contextos de emergência, a segunda descrevendo estudos de caso ("histórias de mudança")
para ampliar o programa Programa de Ação de Lacunas de Saúde Mental (mhGAP) em
quatro ambientes e a terceira descreve as lições aprendidas pelas partes interessadas.
FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240037229

Preparação para desastres e resposta a emergências
Cuidando de Animais em Desastres e Emergências
Nós da IAWTI identificamos uma área-chave de bem-estar animal: proteger a saúde e o
bem-estar de animais e humanos durante desastres e emergências. Ao cuidar de animais
em desastres e emergências, ajudamos os humanos a lidar com o impacto dos desastres.
Isso envolve a conscientização, o treinamento e a integração da medicina veterinária com
socorristas, veterinários de prática privada, funcionários de resposta a desastres, planejadores de emergência e muitos voluntários que vêm em auxílio de animais e pessoas em
eventos de desastre de grande escala.
A Equipe de Resposta a Emergências Veterinária da UC Davis está envolvida em suporte
educacional como palestras e workshops práticos, incluindo:
•
A Educação Curricular de Alunos de Veterinária inclui palestras, treinamento em
pequenos grupos e laboratórios molhados sobre preparação e resposta a emergências e
desastres dentro dos cursos do currículo veterinário.
•
A Instrução Extracurricular e o Treinamento de Alunos de Veterinária incluem a
supervisão dos três programas de certificação para alunos matriculados no Clube de Equipe
de Resposta a Emergências Veterinária: Programa de Estudos Especiais Nível 1, Programa
de Estudos Especiais Nível 2 e Treine o Treinador.

•
Instrução e treinamento de profissionais veterinários, que inclui treinamentos de preparação de membros destacáveis da equipe de resposta a emergências veterinárias da UC
Davis.
•
Apresentações de educação continuada para profissionais veterinários em escolas
veterinárias nacionais e estrangeiras, conferências locais, regionais e internacionais, Associação Americana de Praticantes de Equinos e Associação de Praticantes de Equinos do
Norte da Califórnia, Associações Médicas Veterinárias Locais e Associações Médicas Veterinárias Estaduais.
Os tópicos incluem, mas não estão limitados a:
•
Resgate animal
•
Animal em Emergências e Desastres
•
Abrigo de Animais
•
Preparação para desastres que incluem animais
Quando um evento catastrófico assola uma comunidade, o primeiro instinto é agarrar os
entes queridos e ir para um local seguro. Muitos donos de animais de estimação nunca gostariam de deixar seus animais para trás, mas eles não fizeram um plano de emergência para
seus animais de estimação. Quando uma cidade precisa ser evacuada devido a uma emergência grave, como um incêndio, muitas pessoas se recusam a sair sem seus animais. Isso
os coloca em risco e também as equipes de emergência. Quando as pessoas evacuam com
seus animais de estimação, muitas vezes chegam a um abrigo apenas para descobrir que os
animais não são permitidos. As pessoas têm menos estresse e lidam melhor quando toda a
família, inclusive os animais, não é separada durante um período tão traumático. É importante que o pessoal de gerenciamento de emergência tenha conhecimento para criar um
ambiente seguro para abrigar animais de estimação.
Respostas individuais de emergência de animais ocorrem com freqüência. Quando um
animal está em uma situação precária, o primeiro instinto de muitos espectadores é ajudar
o animal que se debate. Há um risco significativo para a segurança humana e animal quando
o público ou socorristas sem treinamento especializado no manuseio de animais em uma
situação de emergência tentam intervir. Por exemplo, se um cavalo ou reboque de gado virar
na rodovia, os animais podem se tornar solta na estrada e cria um risco para a segurança
pública. A situação pode exigir que um veterinário forneça contenção, sedação, anestesia ou
tratamento de emergência para o animal.
Trabalhamos continuamente para garantir que o componente animal esteja em vigor para
desastres e emergências - local e globalmente. A missão da Equipe de Resposta de Emergência Veterinária (VERT) da UC Davis é servir como um grupo educacional e de treinamento
para apoiar as comunidades necessitadas.
A IAWTI criou um currículo de resposta a emergências veterinárias e módulos de treinamento para respondentes de emergência animal, profissionais veterinários, socorristas,
planejadores de emergência e proprietários de animais para salvaguardar a segurança de
animais e humanos durante um desastre ou emergência.
Recursos úteis:
•
Preparação de Proprietários de Eqüinos para Inundações - Centro de Saúde de Eqüinos
•
The Horse Report on Disaster Preparação com vídeos
•
Animals in Disaster Training Cursos do Western Institute for Food Safety & Security
em UC Davis
•
Centro de Saúde Equina - Preparação para Desastres

o
Você e seu cavalo estão prontos para evacuação de emergência quando ocorrer um
desastre natural ?

Teste sua preparação navegando por este aprendizado interativo possibilitado por
uma parceria entre The Horse e o Center for Equine Health da University of California, Davis

Siga o link Desastre Natural: Você e seu cavalo estão prontos?
•
Guia DANR para Recursos de Preparação para Desastres (pdf)
•
Projeto HALTER - Levando Residentes à Segurança e Preparação , um apoiador da
Equipe de Resposta a Emergências Veterinária da UC Davis
•
Mais:
o
Abrigo de Animais de Emergência - Considerações Veterinárias ( pdf )
o
Integração do veterinário no resgate de equinos de emergência e resposta a desastres
multi-agências ( pdf )
o
Diretrizes de primeiros socorros para emergências em equinos: Nível 1 ( pdf )
o
Gado solto, animais selvagens feridos e eutanásia humanitária para primeiros respondentes ( pdf )
o
Módulos de treinamento de Animais em Desastres da IAWTI da UC Davis desenvolvidos para Cal-EMA e Departamento de Segurança Interna - 2011-‐2012 ( pdf )
FONTE:https://iawti.vetmed.ucdavis.edu/iawti-training/emergency-preparedness
FONTE:https://iawti.vetmed.ucdavis.edu/sites/g/files/dgvnsk4716/files/local_resources/pdfs/DANRGuide2.pdf

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/

