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Vulnerabilidade escolar frente a desastres no Brasil 
Este trabalho teve por objetivo apresentar um diagnóstico da situação de 
vulnerabilidade das escolas perante desastres socioambientais no Brasil. Foi possível 
identificar cinco tipologias principais de impacto: sobre a integridade física das pessoas, 
sobre a rotina da escola por mudança de uso e ocupação em situação de desastre, sobre 
a estrutura física do edifício, sobre os materiais e equipamentos escolares e sobre o 
exercício educativo propriamente dito. Por fim, ressalta-se que os formuladores de 
políticas e os gestores da área de gestão de riscos e de desastres precisam envolver o 
setor educativo na formulação de políticas para reduzir sua própria vulnerabilidade. 
FONTE:https://digitalis-

dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/44213/1/Vulnerabilidade_escolar_frente_a_desastres_no_Brasil.pdf 

 

 

Temporada de furacões do Caribe 2017: uma avaliação 
baseada em evidências do sistema de alerta precoce 

Este relatório apresenta as principais constatações e recomendações para o 
fortalecimento de sistemas de alerta precoce com vários riscos no Caribe, após a 
primeira revisão sistemática de seu desempenho em um ambiente pós-desastre. A 
revisão ocorreu após a passagem dos furacões Harvey, Irma e Maria, que afetaram 
significativamente mais de 12 Estados insulares na região em 2017. 

As principais descobertas incluem: 



 A disponibilidade de previsões de tempestades que forneçam a provável altura 
do surto de tempestade, bem como sistemas de alerta rápido de inundação 
rápida, com produtos relacionados para uso operacional, contribuiria para 
reduzir a perda de vidas e ativos em toda a região. Pilotos de previsão de 
tempestades na República Dominicana e no Haiti mostram resultados 
promissores.  

 Existe uma compreensão limitada de como incluir gênero nos sistemas de aviso 
prévio. Em particular, há uma necessidade de maior integração das agências de 
gênero nas iniciativas do sistema de prontidão e aviso prévio. A revisão revelou 
a necessidade de uma análise sistemática de como os diferentes sexos acessam, 
comunicam e usam alertas e alertas. Este deve ser um componente central de 
todas as iniciativas do sistema de alerta precoce.  

 Os papéis respectivos dos Serviços Nacionais de Meteorologia e Hidrologia e dos 
Gabinetes Nacionais de Desastre precisam de ser melhor identificados em 
relação aos procedimentos operacionais padronizados para garantir sistemas de 
aviso prévio funcionais e um fluxo contínuo de informação durante e após os 
eventos. 

FONTE:https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5459 

 

 

Cidades se adaptam ao clima extremo: celebrando a 
liderança local 

Este relatório celebra comunidades em todo o Canadá que estão se adaptando para 
reduzir o risco de perda e danos causados por condições climáticas extremas. Isso inclui 
reduzir o risco de danos causados por enchentes, incêndios florestais, vento forte e 
outros riscos. Este relatório reconhece a liderança evidente nas comunidades em todo 
o país, mas é também um apelo para um aumento significativo nos esforços de redução 
do risco de desastres. Mais ações são necessárias pela indústria privada, pelo governo 
federal e pelos governos provinciais.  

Os estudos de caso e as lições aprendidas apresentadas neste relatório demonstram a 
ação em andamento no Canadá para implementar cada uma das quatro prioridades de 
ação estabelecidas no Marco de Sendai: 

 Recupere-se melhor na recuperação 
 Compreenda melhor o risco de desastres 
 Fortalecer a governança do risco de desastres 
 Invista na redução do risco de desastres 

FONTE:https://www.iclr.org/wp-content/uploads/2018/12/Cities-Adapt-Website.pdf 



 

Ações de adaptação nas cidades: o que funciona? 

Este relatório considerou quais ações estão sendo tomadas para se adaptar aos 
impactos atuais e futuros da mudança climática em vários setores no Reino Unido, e 
como a vulnerabilidade aos riscos climáticos está mudando ao longo do tempo. Uma 
descoberta importante foi que, embora muita ação esteja em andamento, na maioria 
dos casos não ficou claro qual impacto essas ações tiveram na redução do risco, ou seja, 
vulnerabilidade ou exposição à mudança climática. 

Os resultados deste estudo baseiam-se em 25 estudos de casos nas áreas urbanas da 
Região da Cidade de Glasgow, Grande Londres, Grande Manchester, Leicester e 
Newcastle upon Tyne. 

As principais recomendações do relatório incluem:  

 Projetos de adaptação bem-sucedidos estabelecem prazos realistas para 
projetos de desenvolvimento e entrega 

 Os projetos de adaptação devem identificar claramente onde a ação pode apoiar 
o fornecimento de múltiplos benefícios .eg saúde, regeneração (etc.) 

 Garantir apoio político contribui para o sucesso 
 O monitoramento e a avaliação devem ser centrais para projetos inovadores em 

que os resultados são incertos ou para riscos mais complicados, como o calor 
 Os proprietários de projetos devem mapear e entender as partes interessadas 

em um estágio inicial 

FONTE:https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/Adaptation-actions-in-cities-what-
works-final.pdf 

 

 

As cidades do mundo em 2018 

Este livreto de dados destaca as trajetórias atuais e futuras de populações em cidades 
ao redor do mundo, com base nas estimativas populacionais e projeções publicadas em 
World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. 

Os dados revelam que, das 1.146 cidades com pelo menos 500.000 habitantes em 2018, 
679 (59%) apresentavam alto risco de exposição a pelo menos um dos seis tipos de risco 
natural: ciclones, inundações, secas, terremotos, deslizamentos de terra e erupções 
vulcânicas. Em conjunto, cidades de 500.000 habitantes ou mais que enfrentam alto 



risco de exposição a pelo menos um tipo de risco natural abrigavam 1,4 bilhão de 
pessoas em 2018. Cento e oitenta e nove cidades - a maioria localizada ao longo das 
costas - apresentavam alto risco de exposição para dois ou mais tipos de perigo 
natural; 26 cidades - incluindo as megacidades Manila, Osaka e Tóquio - enfrentaram 
um alto risco de exposição a três ou mais tipos de desastre. 

Em 2018, estima-se que 55,3% da população mundial viviam em assentamentos 
urbanos. Até 2030, as áreas urbanas são projetadas para abrigar 60% das pessoas no 
mundo e uma em cada três pessoas viverá em cidades com pelo menos meio milhão de 
habitantes. Compreender as principais tendências na urbanização que deverão se 
desenvolver nos próximos anos é crucial para a implementação da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, incluindo o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, 
para tornar cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis. 

FONTE:http://www.un.org/en/events/citiesday/assets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_booklet
.pdf 

 

Escócia pediu para estar preparado para inundações 
temporada festiva 

 

À medida que a mudança climática expõe a Escócia ao aumento do nível do mar e à 
promessa de eventos climáticos extremos mais frequentes, a Agência de Proteção 
Ambiental Escocesa está pedindo às empresas e proprietários de imóveis que se 
preparem para as enchentes durante a temporada de festas. 



 A mudança climática acelera o risco de inundação do aumento dos rios, águas 
superficiais e do mar 

 Como Ballater se uniu depois de uma surra de Storm Frank 
 Mais de 90% dos adultos escoceses apoiam a Floodline - mas quase 70% em 

áreas propensas a inundações não consideraram tomar medidas preventivas 
para o controle de enchentes 

“Ser inundado pode ser um evento de mudança de vida, e com tantos lares e empresas 
escocesas em risco de inundações, especialmente durante os meses de inverno, é 
importante ter as medidas adequadas para proteger você e seus entes queridos”, 
explica Stewart. Prodger, da equipe de Flooding da SEPA. 

“Sessenta por cento dos proprietários de casas escoceses entrevistados sabem que é 
sua responsabilidade proteger suas próprias propriedades, e mais da metade sabe 
entrar em contato com a SEPA para obter informações sobre alertas de enchentes. Se 
as pessoas estão viajando durante a época festiva e deixando sua casa vazia, é mais 
importante do que nunca estar preparado para as enchentes. ”  

Como autoridade nacional da Escócia para previsão e alerta de enchentes, a SEPA opera 
um serviço de alerta e previsão de enchentes de 24 horas para informar socorristas, 
autoridades locais e serviços de emergência de eventos emergentes e o impacto 
potencial nas comunidades locais e infraestrutura crítica. 

Para ajudar todos a estarem conscientes e preparados, o serviço gratuito de alerta 
contra inundações da SEPA, a Floodline, opera 365 dias por ano. Centenas de alertas de 
inundação regionais e alertas de inundação locais são emitidos todos os anos e mais de 
27.000 clientes em todo o país optam por recebê-los diretamente, com muitos milhares 
acessando-os on-line. 

Quando a Storm Frank atingiu a Escócia em torno do Hogmanay em dezembro de 2015, 
causou inundações generalizadas em toda a Escócia. Mais de 100 alertas de inundação 
foram emitidos e o contact center 24/7 da SEPA recebeu mais de 3.300 chamadas. Em 
Ballater, em Aberdeenshire, mais de 300 propriedades foram afetadas quando o rio Dee 
explodiu em suas margens. 

David Cobban e sua esposa Wendy administram o Brakeley Gift Room, uma loja de 
presentes na Bridge Street, em Ballater, que suportou o impacto da inundação. 

"Nós só ficamos abertos por 12 semanas quando a enchente atingiu nossa loja, que 
provavelmente está no ponto mais baixo da Bridge Street", disse Cobban. “Já havia cerca 
de um metro de água na loja quando chegamos de manhã e ela eliminou 100% das 
nossas ações. Então tivemos que retirar tudo de volta para a pedra e 
reformar. Felizmente, meu trabalho diário é um inspetor de quantidade em Aberdeen, 
então eu consegui colocar tudo de volta rapidamente. Mas ainda não conseguimos 
negociar por cerca de quatro meses ”. 

Com várias lojas ao redor da aldeia fechadas, a preocupação imediata era se os 
moradores locais e visitantes ainda viriam a Ballater. 



"Ballater fez um ótimo trabalho", continua o Sr. Cobban. “É realmente muito resiliente 
e a comunidade realmente se uniu. É fácil quando você está inundado para pensar - esse 
é o fim do seu negócio. Mas na luz fria do dia, o mundo continua girando e você tem que 
sair e voltar a negociar o mais rápido possível. As pessoas na aldeia saíram do seu 
caminho para ir à loja e a comunidade local apoiou realmente todos os negócios em 
Ballater. Isso realmente ajudou. Há muito mais ligação agora entre varejistas e empresas 
na vila e acho que provavelmente estamos negociando melhor do que nunca ”. 

Os Cobbans se inscreveram para receber avisos de enchentes gratuitos da Linha de 
Cheias da SEPA, no rescaldo de Storm Frank, e fizeram outros preparativos para a 
preparação para o inverno, incluindo a instalação de portões de inundação nas três 
entradas da loja. Estes têm selos de expansão que podem ser ativados para impedir a 
entrada de água através de espaços ao redor da porta. A Ballater também criou seu 
próprio grupo de resiliência contra inundações para ajudar a alertar e apoiar empresas 
locais e residentes durante os períodos de maior risco de inundação. 

Stella Potter, moradora local, é voluntária do grupo de resiliência. Sua propriedade tinha 
5 pés de água na escada durante as inundações da tempestade Frank. 

"Eu não podia ficar em casa porque não tinha eletricidade nem aquecimento", explicou 
a sra. Potter. “Então fui ficar com amigos que não estavam na zona de inundação até 
que a eletricidade voltasse e eu pudesse obter algum combustível.” 

A sra. Potter montou uma porta de inundação em sua propriedade e agora mantém uma 
sacola pronta para qualquer emergência. 

“Ele tem meus documentos, um rádio operado por bateria, uma lanterna e um saco de 
dormir”, explica ela. “Eu também mantenho um carregador de telefone de reserva e um 
telefone celular extra, além de um notebook com vários números úteis, como seguro e 
números de apólices.” 

A SEPA tem trabalhado com o governo escocês, as autoridades locais e outros parceiros 
para ajudar a avaliar e gerir o impacto das inundações através da National Flood Risk 
Assessment (NFRA). 

Publicado pela primeira vez em dezembro de 2011, o NFRA forneceu à Escócia o 
conhecimento e as ferramentas para avaliar as causas e conseqüências das inundações 
de rios, costeiras e superficiais, levando em conta os efeitos das mudanças 
climáticas. Considera o potencial impacto das inundações na saúde humana, na 
atividade económica, no ambiente e no património cultural e baseia-se nos dados mais 
atualizados disponíveis. 

A avaliação mais recente estima que existam cerca de 284.000 lares, empresas e serviços 
em toda a Escócia em risco de inundações de rios, águas superficiais e mar. Com os 
avanços na tecnologia permitindo que dados de risco de inundação sejam coletados em 
mais detalhes, esse número é mais do que o dobro dos 108.000 lares, empresas e 
serviços identificados como em risco nas Estratégias de Gestão de Risco de Inundação 
2011 e NFRA de 2011.   



Isso se deve a grandes avanços em nossa compreensão e ciência, não porque o risco 
físico tenha mudado. Novas ferramentas e tecnologia permitiram que os cientistas 
avaliassem com maior precisão o risco de inundação com maior granularidade. Por 
exemplo, os números mais recentes levam em conta mais do que apenas o endereço de 
um prédio para avaliar seu fator de risco. 

O último NFRA leva em conta grandes sites complexos, como universidades, que, 
embora tenham apenas um endereço, terão vários edifícios ou pequenas oficinas. No 
NFRA anterior, isso teria sido contado como apenas uma propriedade. 

Os mapas de risco também foram atualizados, com informações das comunidades 
locais, para identificar novas áreas potencialmente vulneráveis. 

A mudança climática aumentará os números em risco por mais 110.000 propriedades 
até 2080. Isso equivale a 1 em cada 8 casas e 1 em cada 5 empresas e serviços, acima 
dos 1 em 11 residências e 1 em 7 empresas e serviços atualmente em risco de 
inundações na Escócia, de rios, águas superficiais e mar. 

“Este é o nosso melhor entendimento sobre o risco de inundações na Escócia, com uma 
imagem nacional mais ampla e detalhada do que nunca”, explica Steve McFarland, na 
equipe de Planejamento e Política de Inundação da SEPA. “O conhecimento científico e 
a compreensão do risco de inundação estão em constante evolução. Melhores dados e 
acesso a mapeamento e modelagem aprimorados aumentaram nossa compreensão da 
localização das propriedades em risco. Isso significa que a SEPA e seus parceiros estão 
mais capacitados para reduzir o risco para pessoas, propriedades, negócios, 
comunidades, infraestrutura e meio ambiente, devido ao potencial impacto de futuras 
inundações. ” 

Em uma pesquisa da YouGov realizada em nome da SEPA, 91% dos adultos escoceses 
acham que a Floodline é um serviço importante para as comunidades propensas a 
inundações. Mais da metade (53%) dos adultos escoceses estão preocupados com as 
inundações mais freqüentes e severas que afetam a Escócia, aumentando para 58% 
entre as pessoas com 55 anos ou mais. Mas quase 70% (69%) dos adultos escoceses que 
vivem em uma área propensa a enchentes não consideraram colocar em prática 
medidas de controle de enchentes durante a época festiva, como sacos de areia, portões 
de inundação para propriedades ou instalação de coberturas de tijolos aéreos. 

“Proprietários de casas, empresas e comunidades precisam reconhecer seus riscos, se 
preparar e tomar medidas para ajudar a reduzir o impacto que as inundações causam 
em suas vidas”, conclui Stewart Prodger, da SEPA. 

Aqui estão cinco coisas simples que você pode fazer de antemão no caso de previsão de 
inundações: 

 Lembre-se: inscreva-se para receber gratuitamente as mensagens da Floodline 
da SEPA diretamente para o seu telefone em sua casa e nas áreas de 
viagem. Registre-se on-line ou ligue para 0345 988 1188; 



 Esteja preparado: se a sua casa ou empresa estiver em uma área de risco de 
inundação, certifique-se de deixá-la tão bem quanto possível, e se estiver longe, 
certifique-se de que um vizinho ou um amigo ou membro da família , pode 
facilmente entrar em contato e ajudá-lo. Para obter uma lista de áreas de aviso 
de risco de inundação ; 

 Seja ativo: mantenha sua propriedade fazendo coisas simples, como manter 
calhas e drenos livres de bloqueios como folhas; 

 Seja coberto: certifique-se de que seu seguro doméstico ou comercial cobre as 
inundações; 

 Prepare-se: prepare um  kit de emergência https://www.redcross.org.uk/get-
help/prepare-for-emergencies/prepare-an-emergency-kit   para levar com você 
de férias ou caso precise sair de casa. 

O governo escocês está empenhado em trabalhar para reduzir o risco de inundações em 
toda a Escócia e está investindo £ 420 milhões nos próximos dez anos para proteger as 
casas em muitas das áreas mais propensas a enchentes da Escócia. 

A SEPA atualmente fornece um serviço de alerta de enchentes para quase 300 
comunidades em toda a Escócia e em setembro lançou 19 novas áreas costeiras de aviso 
de enchentes cobrindo Orkney e a costa nordeste da Escócia entre Aberdeenshire e 
Montrose em Angus. 

A ferramenta Nacional de Avaliação de Risco de Cheias de 2018 está disponível aqui . 

Você pode usar este link para pesquisar uma área de interesse usando um distrito de 
código postal, autoridade local, cidade ou assentamento ou por Área potencialmente 
vulnerável (PVA). A ferramenta  não foi projetada  para identificar propriedades 
individuais em risco de inundação. Instruções sobre como usar a ferramenta estão 
incluídas no link, juntamente com mais informações sobre o NFRA. 

FONTE:https://floodline.sepa.org.uk/floodupdates/ 

FONTE:https://www.sepa.org.uk/data-visualisation/nfra2018/ 

 

EVENTOS 

 

ONU recebe inscrições para treinamento de líderes em 
saúde pública nas Américas 

Profissionais de saúde pública, relações internacionais e áreas correlatas já podem se 
inscrever na edição de 2019 do Programa de Líderes em Saúde Internacional Edmundo 



Granda Ugalde, promovido pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Iniciativa 
vai oferecer para os selecionados um treinamento virtual gratuito ao longo de nove 
meses. Inscrições podem ser feitas até 15 de fevereiro pelo link https://goo.gl/ZLXbzV. 

Conhecido pela sigla PLSI, o programa visa capacitar profissionais dos países das 
Américas para que possam compreender, atuar e influenciar, de maneira positiva, temas 
de saúde global. A OPAS considera que o atual contexto internacional é complexo e 
caracterizado por desafios que exigem ações capazes de transcender setores e 
fronteiras. 

A formação de 2019 terá duração de nove meses, começando ao final de abril. Entre os 
temas abordados na capacitação, estão diplomacia da saúde, cooperação internacional, 
cobertura e acesso universal à saúde, desenvolvimento sustentável, migração, saúde 
nas fronteiras, mudanças climáticas, acesso a medicamentos e doenças crônicas não 
transmissíveis. 

Os candidatos selecionados participarão de atividades virtuais de aprendizagem em 
coordenação com o escritório da OPAS em seus países de origem. Os alunos deverão, 
ao mesmo tempo, continuar trabalhando em suas respectivas instituições. 

Os participantes também vão atuar em um projeto relacionado à área prioritária de 
trabalho de saúde pública em seu país, sub-região ou região. Os integrantes do 
programa poderão atuar em coordenação com a OPAS, autoridades nacionais e outras 
instituições. 

Ao fim do curso, os profissionais terão fortalecido suas habilidades de análise de 
situação, desenvolvimento de políticas e tomada de decisão, negociação e advocacy, 
gerenciamento de projetos, geração e troca de conhecimento e comunicação. 

Desde a sua criação, em 1985, o Programa de Líderes em Saúde Internacional Edmundo 
Granda Ugalde da OPAS forneceu treinamento para mais de 630 indivíduos de 40 países. 

FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5843:inscricoes
-para-programa-de-lideres-em-saude-nas-americas-ja-estao-abertas&Itemid=843 

FONTE:https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12754:lihp&Ite
mid=3499&lang=en 

 

ONU oferece bolsas de estudo para profissionais de 
direito internacional 

As Nações Unidas oferecem bolsas de estudo em curso de direito internacional no 
âmbito do Programa da ONU de Assistência ao Ensino, Estudo, Disseminação e Ampla 
Apreciação do Direito Internacional. 



O Curso Regional das Nações Unidas em Direito Internacional para a América Latina e o 
Caribe, edição 2019, é organizado pela Divisão de Codificação do Escritório das Nações 
Unidas de Assuntos Jurídicos, em cooperação com o governo do Chile e a Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL). 

O curso será realizado nas instalações da CEPAL em Santiago, de 29 de abril a 24 de 
maio de 2019, em inglês, e receberá até 25 participantes, com ou sem bolsa. 

As candidaturas serão aceitas até 18 de janeiro de 2019. 

Eventuais dúvidas podem ser tiradas na seção ‘FAQs’. Dúvidas adicionais podem ser 
tiradas exclusivamente com os organizadores do curso, pela seção ‘Contact’. 

FONTE:http://legal.un.org/poa/rcil/laac/index.html 

FONTE:http://www.un.org/law/rcil/  

 

 

DEFESA CIVIL DE MARICÁ REALIZA ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O 
PRIMEIRO CURSO DE VISTORIA ESTRUTURAL EM AÇÕES DE PROTEÇÃO E 

DEFESA CIVIL – ESTRUTURAS EDIFICADAS  

      A Secretaria de Proteção e Defesa Civil, em parceria com a Subsecretaria de Proteção 
e Defesa Civil da Cidade do Rio de Janeiro, realizará de forma inédita o Primeiro Curso 
de Vistoria Estrutural em Ações de Proteção e Defesa Civil, voltado para os profissionais 
da área técnica e operacional de defesa civil de todo o Brasil, que atuam nas ações de 
redução do risco de desastres tecnológicos locais. 



     O curso tem por objetivo desenvolver conhecimentos relacionados à redução do risco 
de desastres tecnológicos, através do aumento da percepção de risco em estruturas 
edificadas com patologias construtivas.  

     Dentre os temas abordados no curso, podemos citar: Introdução aos desastres 
tecnológicos, relacionados às obras civis; abordagem sobre redução do risco de 
desastres; resiliência; marcos regulatórios internacionais; análise de segurança x risco x 
prejuízo; características do concreto armado; o papel do poder público nas vistorias; 
conceito de documentos; técnica de diagnóstico por inspeção visual; a patologia do 
concreto armado; mecanismos de ruptura; causas e origens dos defeitos das 
construções em concreto armado; trincas típicas em lajes maciças; características das 
fissuras no concreto armado; trincas típicas em painéis de alvenaria; recalque nas 
fundações e outros temas relevantes. 

     De acordo com o Secretário da pasta, Luiz Carlos dos Santos, os principais resultados 
deste curso são a melhoria na qualidade de análise do agente de defesa civil ao realizar 
as vistorias estruturais e capacitar o agente para orientar a população sobre a 
importância de se respeitar os padrões construtivos locais, evitando gerar riscos futuros 
que comprometam a segurança de pessoas e bens. 

 

PERÍODO DE PRÉ INSCRIÇÃO: 08 À 29 DE JANEIRO DE 2019 

VAGAS DISPONIBILIZADAS: 40 VAGAS 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CURSO: 12 À 15 DE FEVEREIRO DE 2019 

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MARICÁ – Endereço: Rua Álvares 
de Castro 538, Centro, Maricá – RJ.  

PONTO DE REFERÊNCIA: EM FRENTE AO PRÉDIO DOS SERVIÇOS INTEGRADOS 
MUNICIPAL (SIM) 

INFORMAR: NOME COMPLETO, E-MAIL DE CONTATO, TELEFONE DE CONTATO, 
IDENTIDADE, ÓRGÃO A QUE PERTENCE E FUNÇÃO. 

INSCRIÇÃO ATRAVÉS DO E-MAIL: cursosdcmarica@gmail.com 

 

 

 

 



 

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 

                    


