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Defesa Civil realiza reunião de trabalho para a 
Implementação da Ferramenta de Autoavaliação do 
Governo local em Campos do Jordão. 
Defesa Civil realiza reunião de trabalho para a Implementação da Ferramenta de 
Autoavaliação do Governo local em Campos do Jordão. 

Na manhã de hoje, 06/1, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC/SP) 
representada pela 1º Tenente PM Cíntia Pereira Torres Oliveira participou da Reunião 
de Trabalho para a Implementação da Ferramenta de Autoavaliação do Governo Local 
(LGSAT), que aconteceu em Campos do Jordão/SP. 
A reunião foi destinada aos gestores municipais de 07 municípios que realizarão a 
autoavaliação do Governo Local LGSAT, incluídas nas 50 cidades da América Latina. 
Foi abordado o Marco Regulatório de Sendai e os 10 passos estabelecidos na 
Campanha “Construindo Cidades Resilientes”, que busca recursos legais, humanos e 
tecnológicos para o planejamento e respostas a desastres. 
Estiveram presentes autoridades, como: Sidnei Furtado, Coordenador Regional de 
Defesa Civil de Campinas (REDEC/I-5) e Promotor da Campanha Cidades Resilientes no 
Brasil; e Wander Firmino Vieira, Coordenador Municipal de Defesa Civil do Município 
de Campos do Jordão. 
https://www.facebook.com/defesacivilestadual 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ONU: 2017 deve ser um dos três anos mais quentes já 
registrados 
 

É muito provável que 2017 seja um dos três anos mais quentes já registrados, com 
diversos episódios de efeitos devastadores, como furacões e inundações, ondas de 
calor e secas. 



Os indicadores da mudança climática no longo prazo, como o aumento das 
concentrações de dióxido de carbono, o aumento do nível do mar e a acidificação dos 
oceanos, continuam sem dar trégua. 

A cobertura de gelo marinho do Ártico permanece abaixo da média, e a extensão do 
gelo marinho da Antártida, que antes era estável, alcançou níveis mínimos jamais 
registrados até a data. 

Em uma versão provisória de sua declaração sobre o estado do clima mundial, a 
Organização Meteorológica Mundial (OMM) afirma que de janeiro a setembro deste 
ano registrou-se uma temperatura média global de aproximadamente 1,1° Celsius 
acima dos níveis pré-industriais. 

Como consequência da intensa ocorrência do El Niño, é provável que o ano de 2016 
continue sendo o mais quente já registrado, com 2017 e 2015 em segundo e terceiro 
lugar, respectivamente. O período de 2013 a 2017 será o quinquênio mais quente 
jamais registrado. 

A declaração da OMM, que abarca o período compreendido entre janeiro e setembro, 
foi publicada no dia da abertura da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, que 
ocorre em Bonn, na Alemanha. 

“Os últimos três anos estiveram entre os três mais quentes já registrados. É parte da 
tendência para o aquecimento de longo prazo”, disse o secretário-geral da OMM, 
Petteri Taalas. 

“Fomos testemunhas de fenômenos meteorológicos extraordinários, temperaturas 
que chegaram a 50° Celsius na Ásia, furacões sem precedentes no Caribe e no Atlântico 
que alcançaram a Irlanda, devastadoras inundações que afetaram milhões de pessoas 
e uma seca implacável na África oriental”, completou. 

Patrícia Espinosa, secretária-executiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
as Mudanças Climáticas, que acolhe a Conferência em Bonn, disse: “esses resultados 
colocam em evidência os crescentes riscos para as pessoas, as economias e o próprio 
tecido da vida na Terra se não conseguirmos alcançar os objetivos e ambições do 
Acordo de Paris”. 

Temperaturas globais em 2017 

A temperatura média global para o período compreendido entre janeiro e setembro 
de 2017 foi 0,47° Celsius mais quente que a média de 1981-2010 (estimada em 14,31° 
Celsius), o que representa um aumento de aproximadamente 1,1° desde o período 
pré-industrial. 

Determinadas partes do sul da Europa, como Itália e Norte da África, algumas regiões 
do leste e do sul da África e a parte asiática da Rússia alcançaram temperaturas 
máximas sem precedentes, e na China as temperaturas se igualaram ao registro mais 



quente. O noroeste dos Estados Unidos e o oeste do Canadá tiveram temperaturas 
mais frias que a média de 1981-2010. 

As temperaturas de 2016 e, em certa medida, de 2015, foram mais altas devido ao 
fenômeno El Niño excepcionalmente intenso. O ano de 2017 vai ser o mais quente 
jamais registrado sem a influência desse fenômeno. 

Chuvas 

Na zona meridional da América do Sul (especialmente na Argentina), no oeste da China 
e em algumas partes do sudeste da Ásia, o total de chuvas foi superior à média. 

O período de janeiro a setembro foi o mais úmido jamais registrado nos territórios 
adjacentes dos Estados Unidos. As chuvas, em geral, alcançaram níveis próximos à 
média no Brasil e níveis perto da média ou superiores no noroeste da América do Sul e 
América Central, o que atenuou as secas associadas ao fenômeno El Niño de 2015-
2016. 

A estação chuvosa registrou chuvas superiores à média em muitas partes do Sahel, 
com inundações em algumas regiões (especialmente no Níger). 

Ondas de calor intensas 

Em janeiro, uma onda de calor extremo afetou algumas regiões da América do Sul. No 
Chile, foram registradas temperaturas máximas sem precedentes em diversos lugares, 
entre eles Santiago (37,4°C). Na Argentina, em 27 de janeiro se alcançou uma 
temperatura de 43,5°C em Puerto Madryn, que foi a mais alta já registrada tão ao Sul 
(43°S) no mundo. 

Em grande parte do Leste da Austrália ocorreu um calor extremo em janeiro e 
fevereiro, que alcançou seus níveis máximos nos dias 11 e 12 de fevereiro, quando as 
temperaturas chegaram a 47°C. 

No final de maio, um calor excepcional afetou algumas zonas do sudoeste da Ásia. Em 
28 de maio, as temperaturas alcançaram os 54°C em Turbat, no extremo ocidental do 
Paquistão, perto da fronteira iraniana, e também superaram os 50°C no Irã e em Omã. 
Em 29 de junho, registrou-se 53,7°C em Ahwaz (Irã) e no Bahrein registrou-se o mês de 
agosto mais quente até a data. 

FONTE:https://public.wmo.int/en/media/press-release/2017-set-be-top-three-hottest-years-record-breaking-extreme-weather 

 



Uma avaliação global dos riscos históricos e futuros do 
tsunami com base nos registros sísmicos nos últimos 400 
anos e nas margens sísmicas estimadas 

Este relatório compartilha os resultados de uma avaliação global do risco de tsunami 
para as regiões locais, incluindo áreas de baixo risco de tsunami, com base em uma 
base de dados de 400 anos. Esta avaliação fornece informações sobre tsunamis futuros 
passados e potenciais, permitindo que as partes interessadas antecipam uma melhor 
antecipação de tsunamis futuros com base em lacunas sísmicas.  

Os dados resultantes do risco de tsunami podem ser exibidos em um mapa global que 
permitirá facilmente aos usuários observar os efeitos locais dos tsunamis. 

FONTE:http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/archive/global_assessment_tsunamihazards_f

uture_20171018.pdf 

 

Construindo resiliência a desastres naturais: uma 
aplicação a pequenos estados em desenvolvimento 

Este documento de trabalho apresenta um modelo dinâmico de pequena economia 
aberta para explorar o impacto macroeconômico de desastres naturais. Além de danos 
permanentes a capital público e privado, o desastre causa perdas temporárias de 
produtividade, ineficiências durante o processo de reconstrução e danos à 
credibilidade do soberano. 

Este documento utiliza o modelo para estudar as preocupações de sustentabilidade da 
dívida que decorrem da necessidade de reconstruir infraestrutura pública a médio 
prazo e analisar a viabilidade de políticas ex ante, como a construção de infraestrutura 
de adaptação e tampões fiscais, e contrastar essas políticas com a pós- apoio ao 
desastre fornecido pelos doadores. O investimento em infraestrutura resiliente pode 
ser útil, especialmente se for visto como complemento da infraestrutura padrão, 
porque eleva o produto marginal do capital privado, se aglomerando no investimento 
privado, ajudando a resistir ao impacto da catástrofe natural. 

Em um pedido a Vanuatu, este documento conclui que os doadores devem fornecer 
mais 50% do PIB antes do ciclone em subsídios a serem gastos ao longo dos 15 anos 
seguintes para garantir que a dívida pública permaneça sustentável após o ciclone 
Pam. Ajudar o governo a construir a resiliência, por outro lado, reduz o risco de 
angústia da dívida e menor custo para os doadores. 

FONTE:http://www.preventionweb.net/organizations/435 



 

Financiamento climático desencadeado: uma aliança de 
organizações governamentais e não governamentais que 
promovem investimentos prioritários da comunidade 
para a adaptação ao clima 

Este resumo resume o trabalho realizado por uma aliança de organizações 
governamentais e não governamentais para aumentar e canalizar o fluxo de 
financiamento internacional de adaptação climática a governos subnacionais e 
comunidades locais da África Oriental e Oriental. Os primeiros resultados demonstram 
os benefícios que a priorização e a orçamentação lideradas pela comunidade para a 
construção de resiliência climática podem levar a famílias de baixa renda. A breve 
descreve as oportunidades para consolidar as lições aprendidas, aumentar os esforços 
e abordar novos locais. 

FONTE:http://pubs.iied.org/pdfs/17440IIED.pdf 

 

A preparação para desastres oferece grandes ganhos 
para utilidades 

Este brief de conhecimento descreve considerações importantes para a construção da 
resiliência de sistemas de energia elétrica para riscos naturais. A breve observa que o 
bom planejamento é fundamental para construir essa resiliência, recuperando melhor 
depois de um desastre ou substituindo equipamentos depreciados, obsoletos ou 
danificados com componentes resistentes ao perigo. 

Outras considerações incluem alcançar o equilíbrio certo entre resiliência e custo de 
eletricidade, padronização de equipamentos e melhor gerenciamento de estoque, e 
formas de focar investimentos em infraestrutura resiliente. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/426771508915573282/pdf/120677-

BRI-PUBLIC-24-10-2017-14-31-34-LWLJFinOKR.pdf 

 



ONU concederá financiamento de até U$S 1 mi para 
projetos de combate à violência contra mulher 

Até 5 de dezembro, o Fundo Fiduciário da ONU para Eliminar a Violência contra a 
Mulher recebe propostas de organizações da sociedade civil para projetos de 
prevenção e erradicação de violações. As solicitações devem requerer um valor de 50 
mil a 1 milhão de dólares para ações a serem realizadas num período de três anos. 

Serão priorizadas as solicitações de financiamento de instituições que defendem os 
direitos das mulheres, de organizações dirigidas por mulheres e de pequenas 
entidades de mulheres. Com esse público-alvo, a seleção espera reconhecer a 
capacidade desses organismos de atuar como força motriz rumo ao fim da violência. 

As propostas devem considerar as três áreas programáticas da estratégia 2015-2020 
do Fundo Fiduciário da ONU: 

• Melhorar o acesso de mulheres e meninas a serviços multissetoriais essenciais, 
seguros e adequados para acabar com a violência de mulheres e meninas; 

• Aumentar a efetividade da legislação, políticas, planos de ação nacional e 
sistemas de prestação de contas, com a finalidade de prevenir e acabar com a 
violência contra as mulheres e meninas; 

• Melhorar a prevenção da violência contra as mulheres e meninas por meio de 
mudanças de conhecimentos, atitudes e práticas. 

Acumulando mais de 21 convocatórias desde sua implementação, o Fundo Fiduciário 
da ONU é um dos principais mecanismos globais de concessão de recursos 
exclusivamente dedicado a abordar a violência contra as mulheres e meninas em todas 
as suas formas. No seu marco geral, o fundo definiu duas áreas temáticas de 
financiamento: violações no contexto dos deslocamentos forçados e violência contra 
mulheres e meninas com deficiência. 

Leia o texto completo da convocatória:   

FONTE:http://www2.unwomen.org/-

/media/field%20office%20untf/publications/2017/call%20for%20proposals/untfevaw_2017_call4proposals_es.pdf?la=en&vs=9

55 

Acesse o sistema para envio das propostas. 

FONTE:http://www.onumulheres.org.br/noticias/fundo-fiduciario-das-nacoes-unidas-recebe-ate-512-propostas-de-projetos-

da-sociedade-civil/ 

Saiba mais sobre o Fundo Fiduciário da ONU para Eliminar a Violência contra a Mulher  

FONTE:https://grants.unwomen.org/ 

 



 

Direito e política eficazes em matéria de igualdade de 
gênero e proteção contra violência sexual e de gênero 
em desastres 

Este relatório tem como objetivo ajudar a preencher uma lacuna no conhecimento 
sobre a eficácia das leis, políticas e estruturas institucionais nacionais no apoio à 
igualdade de gênero na gestão de riscos de desastres (DRM) e na prevenção e resposta 
à violência sexual e de gênero (VSGV) em desastres. Mais especificamente, contribui 
para a implementação de duas resoluções da 32ª Conferência Internacional da Cruz 
Vermelha e do Crescente Vermelho em 2015. Esta foram a Resolução 3 sobre 
"Violência sexual e de gênero: ação conjunta sobre prevenção e resposta" e Resolução 
6 sobre "Fortalecimento dos marcos legais para a resposta a desastres, redução de 
riscos e primeiros socorros". 

Com base em pesquisas globais e em três estudos de caso no país - no Equador, no 
Nepal e no Zimbabwe - o relatório considera as leis nacionais e as experiências das 
comunidades afetadas por desastres quanto à sua eficácia na proteção contra a VSGV 
e garantir a igualdade de gênero na resposta humanitária. 

Analisando mais amplamente as leis DRM e o gênero, com base em pesquisas 
comparativas internacionais, o relatório conclui que os Estados devem procurar incluir 
mandatos para o DRM genético, a proteção da VSGV e uma representação mínima de 
30% das mulheres em todas as instituições do sistema DRM e ter Isso foi delineado em 
suas leis DRM. O relatório também oferece um conjunto de recomendações aos 
governos e à IFRC, sociedades nacionais e outras organizações humanitárias. 

FONTE:http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/10/Gender-SGBV-

Report_-Global-report.pdf 

 

Direito e política eficazes em matéria de igualdade de 
gênero e proteção contra violência sexual e de gênero 
em desastres - estudo de caso no país do Nepal 

Este relatório é uma análise das leis e políticas existentes do Nepal relacionadas à 
igualdade de gênero e à proteção da VSGV em tempos normais e durante 
desastres. Este breve estudo não procurou abordar todas as formas de inclusão social 
no sistema de gerenciamento de risco de desastres (DRM), uma questão 
particularmente complexa no Nepal. Concentra-se em mulheres e meninas, como a 



maioria das pessoas afetadas pela VSGV e discriminação de gênero, reconhecendo que 
homens e meninos também são afetados pela VSGV e por algumas formas de 
discriminação de gênero. 

O relatório analisa as leis vigentes sobre a proteção da VSGV, como leis contra 
violência doméstica, tráfico de seres humanos, estupro, estupro conjugal, assédio 
sexual, alegações de feitiçaria, dote, casamento infantil e poligamia. O relatório 
analisa a igualdade de gênero, a inclusão das mulheres e os mecanismos de proteção 
da VSGV nas leis e políticas que regem o sistema DRM. 

O relatório conclui que tanto o sistema de gerenciamento de desastres como os 
quadros de proteção de VSGVs normais precisam ter um foco específico na prevenção 
e resposta à VSGG durante situações de desastre. Isso exigirá o fortalecimento dos 
mandatos legislativos e institucionais que sustentam cada um desses quadros, 
incluindo os requisitos para a representação sistemática das mulheres em instituições 
de gestão de desastres, bem como a capacitação de desenvolvedores de políticas e 
pessoal operacional em gênero e conscientização de VSBB.  

FONTE:http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/10/Gender-SGBV-

Report_-Nepal.pdf 

 

Inundações da Índia em 2017 

Esta questão de Southasiadisasters.net centra-se nas enchentes de 2017 na Índia, seu 
impacto em diferentes áreas do país e os danos causados. Também examina a 
vulnerabilidade subjacente da Índia às inundações, que tem sido exacerbada nos 
últimos anos por desenvolvimento não planejado, alta densidade populacional, 
assentamento de pessoas em planícies de inundação, infraestrutura antiga, aterros 
fracos do rio e o aumento de eventos climáticos extremos, incluindo chuvas altas em 
um curta duração.  

Esta questão analisa esses repetidos incidentes de inundações no país através de uma 
lente sistêmica que leva uma perspectiva interdisciplinar e multissetorial do problema 
da inundação da Índia. O conteúdo desta questão inclui: (i) Inundações como uma 
oportunidade; (ii) Nota sobre a situação da inundação; (iii) Índia Inundações 2017; (iv) 
Inundações no Bihar em 2017; (v) Mumbai Deluge and the Civil Society; (vi) Inundações 
em Assam em 2017; (vii) Um conto de duas cidades: inundações em Houston e 
Mumbai - Time to Learn? (viii) Quando a natureza repete sua cabeça: Inundações 
instantâneas e A perda de lagos em Bengaluru (ix) Água resistente (x) Inundações, 
Saneamento e Acesso a Água Limpa e (xi) Micro Insurance for Floods. 

FONTE:http://aidmi.org/publications.aspx 



 

Resiliência a um clima em mudança na bacia da baía de 
Chesapeake: progresso, desafios, lacunas de informação 
e oportunidades 

Este relatório apresenta um resumo das visões das partes interessadas sobre 
atividades relacionadas à resiliência e adaptação à variabilidade climática e mudança 
na bacia hidrográfica norte-americana Chesapeake Bay, complementada com 
referências a informações publicadas coletadas pela equipe de pesquisa nas Ciências e 
Avaliações Integradas Regionais do Atlântico Médio (MARISA ) programa. Essas 
conversas de partes interessadas se concentraram em decisões e investimentos em 
consideração hoje que se beneficiariam mais com a inclusão de informações 
climáticas, iniciativas de adaptação que foram realizadas e propostas de futuras 
opções de adaptação, conhecimento e lacunas de dados nas iniciativas de resiliência 
climática e adaptação, oportunidades para avançar o clima esforços de resiliência e 
desafios ou ameaças para promover esses esforços. 

Este relatório destina-se a uma audiência geral de partes interessadas, profissionais e 
formuladores de políticas interessados em resiliência climática. Os objetivos são (1) 
fornecer uma descrição concisa dos comentários iniciais das partes interessadas que 
ajudem a moldar as prioridades analíticas e os esforços da MARISA para ajudar a 
região sobre essas questões e (2) aumentar a conscientização das percepções dos 
interessados sobre como um clima em mudança está afetando atualmente ou em 
breve afetará uma variedade de serviços, investimentos e decisões na região. 

FONTE:https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE243/RAND_P

E243.pdf 

 

Manual técnico sobre projeto, construção e renovação 
de habitação de baixa renda resistente ao tufão 

Este manual é direcionado aos construtores locais e fornece orientações e opções para 
que os recursos resistentes ao tufão sejam incorporados no processo de 
desenvolvimento da habitação na cidade de Da Nang, no Vietnã. Os manuais anexos, 
com o mesmo nome que este documento, fornecem orientação para funcionários 
locais e famílias de baixa renda.  



O manual técnico faz parte do Estudo de Viabilidade da Empresa para ampliar o 
Modelo de Habitação Resistente à Tempestade para um Projeto Da Resiliência Da 
Nang, que é implementado em 26 meses, de 07/2015 a 20/09/2017. A agência de 
implementação é o Departamento de Relações Exteriores de Danang (DoFA). O 
Instituto de Transição Social e Ambiental (ISET) atua como uma unidade de consultoria 
e assistência técnica no processo de implementação. 

FONTE:http://www.preventionweb.net/publications/view/55657?&a=email&utm_source=p

w_email 

 

Guia.de.Análise.de.Conflitos  

UNICEF, novembro de 2016 

Este Guia é uma ferramenta para entender, situar e operacionalizar a análise de 
conflitos no planejamento e implementação de programas. No contexto da UNICEF, a 
análise de conflitos é entendida como o estudo sistemático do perfil, causas, atores e 
dinâmicas de conflito. Em essência, uma análise de conflito procura entender quem 
está envolvido em um conflito e o que eles querem alcançar e por que - incluindo os 
eventos e desenvolvimentos históricos e atuais que os influenciam. Cada ferramenta e 
conceito devem ser contextualizados e adaptados às realidades, dinâmicas e 
necessidades do contexto em que é usado. 

FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/Guide_to_Conflict_Analysis_-

_UNICEF_Nov_2016.pdf 

 

Resumo de gênero, educação e construção da paz  

UNICEF, 2016 

Este documento destina-se a informar as discussões políticas entre os atores da 
educação e da construção da paz sobre considerações relevantes de gênero em ambos 
os campos 

FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/Gender_Brief_FINAL_highres.pdf 

 

Justiça.e.Educação.Transitória:Aprendendo.Paz  

Centro Internacional de Justiça Transitória e UNICEF, 2017  

Este volume editado examina a relação entre justiça de transição e educação em 
contextos de construção da paz: como a justiça de transição pode moldar a reforma 
dos sistemas educacionais, assegurando que os programas sejam sensíveis aos legados 



do passado; como pode facilitar a reintegração das crianças na sociedade; e como a 
educação pode envolver gerações mais jovens no trabalho de justiça de transição. 

• As ligações entre diferentes medidas de justiça de transição e educação podem ser 
estabelecidas através de relatórios e recomendações de comissões de verdade, 
materiais educacionais produzidos em tribunal e programas de divulgação dirigidos 
às escolas. 

• Os desafios incluem tanto as restrições de capacidade como a dinâmica política, 
tornando crucial considerar os interesses das partes interessadas, como 
estudantes, educadores, escolas, governos, comunidades e defensores da justiça de 
transição. 

• Estudos de caso incluem Bangladesh, Bósnia-Herzegovina, Chile, Costa do Marfim, 
Guatemala, Líbano, Irlanda do Norte, Serra Leoa, África do Sul e ex-Jugoslávia. 

FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/25_Education_and_Transitional_Justice__Learning_Peace.pdf 

 

EVENTOS 

 

Chamada.de.Trabalhos:JEiE  

Jornal de Educação em Situação de Emergência 

O Jornal de Educação em Situação de Emergência (JEiE) procura a publicar trabalho 
inovador acadêmica e profissional na educação em situações de emergência (EIE). 

JEiE chama para papéis que contribuem para o trabalho mais amplo da comunidade 
EIE e enfrentar os desafios educacionais em situações humanitárias e / ou 
desenvolvimento. Congratulamo-nos com ambos os artigos teóricos e empíricos de 
pesquisas que tratem de qualquer aspecto da educação em situações de emergência 
ou em relação à paz, conflito ou desastre natural. Também procuramos campo observa 
submissões que apresentam ferramentas inovadoras ou abordagens relacionadas a 
iniciativas EIE, ou observações e comentários sobre o trabalho de pesquisa. 

Todos os manuscritos estão sujeitos a um processo de revisão duplo-cego e deve ter 
um 200-palavra abstrata. artigos de pesquisa deve ser 9.000 palavras ou menos, e 
notas de campo submissões devem ser 4.000 palavras ou menos. Formato e 
referências devem seguir o Manual de Estilo de Chicago, 16ª edição. 

As inscrições são revistos numa base contínua.  

FONTE:http://www.ineesite.org/en/journal/manuscript-submission-instructions 



 

Resposta Humanitária de conflitos e desastres  

Harvard iniciativa humanitária e HarvardX  

 

Saiba os princípios orientadores resposta humanitária às emergências modernas, e os 

desafios enfrentados no campo hoje.  

 

Este curso da Iniciativa Humanitária de Harvard e HarvardX visa preparar os alunos a 

reconhecer e analisar os desafios emergentes no campo humanitário. O curso explora 

os princípios éticos e profissionais que orientam a resposta humanitária ao conflito e 

de desastres. Os participantes irão aprender os quadros jurídicos e históricos que 

moldaram esses princípios, testar a sua aplicabilidade aos desafios enfrentados pelos 

atores humanitários hoje.  

FONTE:https://www.edx.org/course/humanitarian-response-conflict-disaster-harvardx-ph558x-

0?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=b4b03f04c9-

BWB_2015_7_2&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-b4b03f04c9-25743853#! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

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

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-

edital-de-chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 


