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Na sequência de Harvey e Irma, o Charles Redman, da 

ASU, fala sobre como tornar as cidades mais capazes de 

enfrentar as calamidades 

A inundação em Houston foi exacerbada pela forma como a cidade foi 

construída. Como muitas cidades, Houston basicamente pavimentou a paisagem 

existente, uma planície gramada que evoluiu para lidar com grandes chuvas, agindo 

como uma esponja. 

Novas ideias sobre como construir cidades mais resistentes se concentram em 

trabalhar com a natureza, ao invés de tentar dominá-la, diz o professor da 

Universidade Estadual do Arizona, Charles Redman, diretor fundador da Escola de 

Sustentabilidade da ASU e cientista ilustre do Instituto Mundial Julie Ann Wrigley da 

ASU Sustentabilidade. 

 



O que isso significa, diz Redman, é construir sistemas de infra-estrutura que sejam 

seguros para falhar, em vez de fail-safe, e reconhecendo que a cidade deve aproveitar 

as características naturais da terra em vez de solidificá-la com concreto. 

Redman lidera um grupo de pesquisadores de 15 instituições em um projeto 

patrocinado pela National Science Foundation denominado Rede de Resiliência 

Urbana para Extreme Weather Related Events Sustainability Research Network (UREx 

SRN), que se concentra em maneiras de tornar as cidades mais resistentes às 

calamidades naturais. 

Aqui, ele fala sobre como as cidades podem estar melhor preparadas para resistir a 

calamidades naturais. 

Pergunta: O que as cidades podem fazer para estarem melhor preparados para 

eventos como Harvey e Irma? 

Resposta: Existem duas áreas de melhoria, a primeira a alterar a natureza da infra-

estrutura "difícil" e, em segundo lugar, enriquecer e tornar mais efetiva a infra-

estrutura "suave" de organização, cooperação, fluxo de informações, etc. 

O problema geral com cidades como Houston é que eles construíram sobre a paisagem 

natural com superfícies impermeáveis e com impedimentos para o fluxo natural do 

escoamento superficial. Uma abordagem mais eficaz pode ser implementar sistemas 

de infra-estrutura que funcionem com a terra para facilitar o escoamento em vez de 

tentar controlá-lo, mas reconhecer e planejar isso se um limite específico for excedido 

e o sistema "falhar" em algum sentido, há planos de backup em lugar que minimiza os 

impactos adversos. 

Q: Como funciona um sistema de segurança para falhar versus um sistema a prova 

de falhas? 

R: trata-se de gerir riscos em um mundo cada vez mais incerto. O sistema a prova de 

falhas supõe que você sabe o que está por vir e que pode ser manuseado se 

construímos uma represa, um dique, um tubo, uma parede do mar, etc., para 

proteção. O problema é que muitos eventos extremos, como Katrina, Fukushima, 

Sandy e agora Harvey vão além do esperado e resultam em desastre. Uma abordagem 

a prova de falhas procura prevenir totalmente os danos causados pelo evento 

climático; no entanto, se o evento exceder o design da infra-estrutura, há pouca 

proteção de backup e o desastre ocorre. 



Em cada caso, grande parte do desastre poderia ter sido evitada ou, pelo menos, 

minimizada através de uma conscientização mais eficaz das ameaças, um melhor 

planejamento e respostas bem pensadas. Este é o cerne da abordagem segura para 

falhar que aceita a possibilidade de que a infra-estrutura rígida possa ser insuficiente e 

tem múltiplos planos de backup para melhorar o impacto. Usar infra-estrutura verde 

com benefícios secundários, depender de abordagens múltiplas e mover as pessoas 

fora de perigo estão entre as abordagens para minimizar os impactos negativos. 

Q: Quais são algumas das  abordagens de infra-estrutura "soft" para se tornar mais 

resiliente? 

A: Pouco antes de mudar a estrutura física da cidade, estratégias "seguras para falhar" 

enfocariam em como a cidade se prepara e responde aos eventos extremos 

relacionados ao clima. O primeiro é mapear a vulnerabilidade relativa das pessoas em 

diferentes locais da cidade e, à medida que o evento se aproxima, as equipes de 

resgate não precisam esperar as chamadas do 911, mas podem se concentrar nas 

áreas mais prováveis para inundar antes do desenvolvimento do desastre.  

O segundo é desenvolver um sistema de centros de refúgio que sejam apropriados 

para a escala das estratégias de deslocamento e pré-planejamento potenciais para 

conseguir pessoas lá. Em Houston, os abrigos planejados eram uma fração do tamanho 

necessário. Uma questão separada é que dois dos reservatórios de Houston 

ameaçaram superar seus aterros. É um problema comum de má gestão que os 

reservatórios são mantidos demasiado cheios para maximizar a água disponível 

quando devem ser mantidos menores durante a estação do furacão. 

P: Quais são algumas das ferramentas que estão sendo desenvolvidas no programa 

UREx SRN? 

R: Estamos nos concentrando em uma variedade de ferramentas, e mais, para 

construir um método de reunir os diversos elementos do governo da cidade com 

grupos de cidadãos relevantes para planejar futuras infra-estruturas duras e suaves. A 

principal das ferramentas é uma variedade de construções de infra-estrutura verde 

que aproveitam os serviços naturais do ecossistema para melhorar o impacto de 

eventos climáticos extremos e, em seguida, entre eventos, para fornecer amenidades 

desejadas como cintos verdes e campos de recreação. Também estamos construindo 

mapas de populações mais vulneráveis a vários tipos de eventos e sistemas extremos 

para minimizar o impacto nessas populações. 

P: Como o programa torna as cidades mais resilientes? 



R: Nós acreditamos que há etapas básicas na coleta de informações, planejamento 

para a escala e intensidade de eventos que não eram comuns no passado, mas são 

esperados mais hoje e no futuro. Queremos criar modelos de planejamento que 

garantam que as cidades estejam mais "resilientes" para inundações, ondas de calor, 

secas e outros eventos extremos relacionados ao clima. 

Outra categoria de ação que aumentará a capacidade de uma cidade para lidar com 

eventos extremos é construir a atitude cooperativa de ajudar uns aos outros e 

trabalhar juntos para enfrentar o desafio ao invés de confiar totalmente em 

intervenções externas. Os membros da comunidade que trabalham juntos são a 

melhor linha de defesa para eventos extremos e podem alavancar e preencher as 

intervenções externas. 

 Foto superior: soldados com a Guarda Nacional do Exército do Texas se movem pelas 

ruas inundadas de Houston, já que as águas do furacão Harvey continuaram a 

aumentar em 28 de agosto. Mais de 12 mil membros da Guarda Nacional do Texas 

foram chamados a apoiar as autoridades locais em resposta à tempestade. Foto da 

foto do Exército dos EUA pelo 1º Tenente Zachary West [Domínio público], através do 

Wikipédia Commons 

FONTE:https://asunow.asu.edu/20170907-solutions-asu-professor-on-building-

resilient-cities 

 

Construindo resiliência através de processos iterativos: 
integração do conhecimento ancestral, movimentos 
sociais e criação de programação sustentável na Bolívia 

Este estudo de caso leva um olhar retrospectivo sobre o Projeto de Desastre de 
Pequena Escala da Operação de Proteção Civil e Ajuda Humanitária 2010-11 (DG-
ECHO) em La Paz e o contexto em que ocorreu. A pesquisa descobriu que as 
capacidades absorventes, adaptativas e transformadoras podem ser promovidas por 
processos de desenvolvimento iterativos. Também demonstrou que a redução do risco 
de desastres e a adaptação às mudanças climáticas estão fortemente ligadas ao 
desenvolvimento resiliente, sustentável e de longo prazo. A resiliência, no entanto, 
não é um quadro conceitual a priori de programação de desenvolvimento; Em vez 
disso, é um processo de vida engendrado dentro de comunidades específicas. 



Consequentemente, os profissionais de desenvolvimento devem construir programas 
baseados em pesquisas rigorosas, éticas e sólidas, integrando cientificamente com 
conhecimento local e ancestral. Esta é a única abordagem que pode gerar sistemas de 
vida ambientalmente saudáveis e produtivos, sustentáveis e equitativos. 

FONTE:http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/building-resilience-through-

iterative-processes-mainstreaming-ancestral-knowled-620334 

 

 

Coerência entre o quadro Sendai, os SDG, o Acordo 
sobre o Clima, a Nova Agenda Urbana e a Cúpula 
Mundial Humanitária, e o papel da ciência na sua 
implementação 

A recente adoção síncrona de acordos históricos da ONU, o Quadro Sendai para 
Redução de Riscos de Desastres, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a 
Conferência Climática de Paris da COP21, a Cúpula Mundial Humanitária e o Habitat 
III criaram uma oportunidade rara, mas significativa, de construir coerência em 
diferentes áreas políticas, mas sobrepostas. . Por exemplo, em conjunto, esses 
frameworks criam uma agenda de resiliência mais completa, pois a construção da 
resiliência requer ação abrangendo áreas de desenvolvimento, humanitário, climático 
e de redução de risco de desastres. Essa coerência servirá para fortalecer os marcos 
existentes de fragilidade e resiliência de risco para avaliações de risco múltiplo e 
pretende desenvolver um sistema de governança urbana dinâmico, local, preventivo e 
adaptável a nível global, nacional e local. 

Principais recomendações para a construção da coerência entre esses acordos e 
agendas incluem: 

• Sensibilizar os governos nacionais e subnacionais para a forma como os 
diferentes marcos se alinham é crítico; o peso político relativo dos quadros 
pode afetar a colaboração e a coerência. 

• Facilitando parcerias chave que ajudem a evitar a duplicação e maximizar os 
ganhos. Os incentivos institucionais para trabalhar em conjunto também 
podem ser necessários para reforçar o trabalho conjunto entre os acordos. 

• Instituindo arranjos claros de governança para assegurar ações coletivas bem-
sucedidas e responsabilidade. 

• Desenvolver definições consistentes, particularmente sobre resiliência e risco 
que apresentam como temas comuns em todos os acordos. 

• Promover o envolvimento científico e tecnológico através do financiamento de 
projetos de pesquisa nacionais / regionais. O quadro Sendai exige 



especificamente um trabalho científico reforçado na redução do risco de 
desastres e uma melhor coordenação das redes existentes e das instituições de 
pesquisa científica. 

• Registrou processos de monitoramento que acompanham o progresso na 
implementação dos frameworks.
relatórios sobre os países, tornando possível a coleta de dados.

• Assegurar a apropriação nacional e a liderança em todos esses quadros 
também serão fundamentais para o sucesso.

                                 

 

 

 

Furacão Irma: A Variável de Exposição

Rhett Austell, diretor - Client Solutions, RMS

Nos dias que antecederam a conquista de um grande furacão, como a Irma, você 
encontrará funcionários e clientes da RMS colados em se
estamos lendo blogs meteorológicos, estudando instantâneos RMS HWind, 
monitorando o Twitter e compartilhando as projeções e observações do LinkedIn.
é tudo para obter a última visão de um sistema dinâmico 
máximo? O que é o Rmax? 

Em uma situação tão dinâmica, é importante também considerar o que é estático: a 
concentração de exposição dentro do cone da incerteza do furacão.
geral, a perda assegurada pela indústria para tal evento é uma função das 
características físicas da tempestade e da escala de exposição impactada.
dito em outro lugar no blog do RMS, os cenários de perda variam significativamente 
dependendo das concentrações de exposição subjacentes à pegada do evento.

especificamente um trabalho científico reforçado na redução do risco de 
desastres e uma melhor coordenação das redes existentes e das instituições de 

 
ou processos de monitoramento que acompanham o progresso na 

os frameworks. Isso também ajudará a minimizar a carga de 
relatórios sobre os países, tornando possível a coleta de dados. 
Assegurar a apropriação nacional e a liderança em todos esses quadros 
também serão fundamentais para o sucesso. 

Furacão Irma: A Variável de Exposição 

Client Solutions, RMS 

Nos dias que antecederam a conquista de um grande furacão, como a Irma, você 
encontrará funcionários e clientes da RMS colados em seus dispositivos.
estamos lendo blogs meteorológicos, estudando instantâneos RMS HWind, 
monitorando o Twitter e compartilhando as projeções e observações do LinkedIn.
é tudo para obter a última visão de um sistema dinâmico - qual é o vento susten

 Pressão central? Qual é a energia cinética integrada?

Em uma situação tão dinâmica, é importante também considerar o que é estático: a 
concentração de exposição dentro do cone da incerteza do furacão. No sentido mais 

erda assegurada pela indústria para tal evento é uma função das 
características físicas da tempestade e da escala de exposição impactada.
dito em outro lugar no blog do RMS, os cenários de perda variam significativamente 

ações de exposição subjacentes à pegada do evento.

especificamente um trabalho científico reforçado na redução do risco de 
desastres e uma melhor coordenação das redes existentes e das instituições de 

ou processos de monitoramento que acompanham o progresso na 
Isso também ajudará a minimizar a carga de 

 
Assegurar a apropriação nacional e a liderança em todos esses quadros 

 

Nos dias que antecederam a conquista de um grande furacão, como a Irma, você 
us dispositivos. Todos 

estamos lendo blogs meteorológicos, estudando instantâneos RMS HWind, 
monitorando o Twitter e compartilhando as projeções e observações do LinkedIn. Isto 

qual é o vento sustentado 
Qual é a energia cinética integrada? 

Em uma situação tão dinâmica, é importante também considerar o que é estático: a 
No sentido mais 

erda assegurada pela indústria para tal evento é uma função das 
características físicas da tempestade e da escala de exposição impactada. Como já foi 
dito em outro lugar no blog do RMS, os cenários de perda variam significativamente 

ações de exposição subjacentes à pegada do evento. Para os 



furacões, algumas milhas podem ser a diferença entre uma nota de rodapé sobre uma 
declaração de ganhos trimestrais ou manchetes da primeira página. Esta foi a história 
do ano passado com o furacão Matthew,  depois que "torceu" para o leste e poupou 
muito do sudeste da Flórida. 

Enquanto ainda são dias de um possível pouso, os parcelas de "espaguete" para Irma 
mostram que há incertezas sobre onde ele irá acompanhar. Com isso em mente, é 
importante analisar a exposição em todas essas áreas e quantificar a forma como as 
concentrações de exposição - tanto quanto a intensidade das tempestades - 
influenciam a gama de perdas que os modelos fornecem. Esta análise pode ser 
realizada dentro do Exposure Manager nos dias que antecederam o pouso. Durante e 
após um evento, o RMS fornece Perfis de Análise de Risco e pegadas pós-evento que 
podem ser carregados diretamente no Gerenciador de Exposição, um exemplo recente 
sendo pegadas de inundação para o  furacão Harvey . 

Além de ver apenas o Valor Total de Seguro (TIV) dentro dessas acumulações, uma 
capacidade única do Gerenciador de Exposição é calcular o limite exposto através do 
modelo financeiro RMS, o que significa que os usuários podem ver exatamente o que 
está na linha para seus negócios em oposição a estimando isso a partir de estatísticas 
TIV ou market share. Isto é particularmente importante quando se avalia o excesso de 
cobertura NFIP ou para negócios comerciais e especiais, que geralmente possuem 
pontos de ligação mais elevados e termos de política complexa e condições especiais. 

Considere dois cenários possíveis em relação à faixa de Irma: 

1. Irma dá uma volta ao norte ao longo da costa atlântica e faz uma queda direta 
em Miami 

2. Irma segue o oeste através das Florida Keys (Condado de Monroe), mas evita 
municípios mais populosos (como Lee) ao norte enquanto continua no Golfo 

Claro, um terceiro cenário é que a Irma não atinge a terra. 

De acordo com análises no Exposure Manager no RMS 2017 Industry Exposure 
Database ... 

• Miami-Dade County tem mais de 20x o limite exposto relativo ao Condado de 
Monroe 

• Se você considerar o limite exposto em Miami-Dade dentro de códigos postais 
que estão a menos de uma milha da costa, tem 7x o limite exposto em relação 
a todos os códigos postais em Monroe 

• Na verdade, existe um código postal no Condado de Miami-Dade que tem 
quase a mesma quantidade de limite exposto que todo o Monroe 
County! (Tenha cuidado com o código postal 33131) 

Considerando a diferença de exposição entre os condados de Miami-Dade e Monroe é 
mais do que uma ordem de grandeza, é fácil ver como as distribuições de perda, 
como esta, podem mostrar uma grande variedade de probabilidades de perda da 
indústria, com diferentes faixas de previsão. 



 

Figura 1: Comparação entre a exposição da indústria nos condados de Miami-Dade vs. 

Monroe 

Esta análise está apenas considerando o RMS Industry Exposure Database. As carteiras 
de clientes individuais podem variar significativamente em estruturas de distribuição e 
política geográfica. Usando o Gerente de Exposição, nossos clientes estão encontrando 
os bolsos de exposição antes do tempo em seus próprios livros que geram incerteza 
nas projeções de perda. 

Rhett Austell 

Rhett é um diretor da equipe de soluções de clientes da RMS, onde consulta os clientes na 
implementação de modelos de RMS, dados e soluções de tecnologia em seus negócios. Durante seus 
dez anos no RMS, ele trabalhou em estreita colaboração com resseguradores, primárias, corretores de 
resseguro e gerentes da ILS. Mais recentemente, seu foco tem sido o design e implantação de soluções 
RMS (one) ® e assessoramento de clientes na sua adoção. Ele é formado pela Penn State University com 
graduação em Economia e Política Internacional. 

FONTE:http://www.rms.com/blog/2017/09/07/hurricane-irma-the-exposure-

variable/ 

http://www.rms.com/ 

 

GFDRR 

A Facilidade Mundial para Redução e Recuperação de Desastres (GFDRR) é uma 

parceria global que ajuda os países em desenvolvimento a entender melhor e reduzir 

sua vulnerabilidade aos riscos naturais e às mudanças climáticas. 
 



O GFDRR é um mecanismo de financiamento de subsídios, administrado pelo Banco 
Mundial, que apóia projetos de gerenciamento de riscos de desastres em todo o 
mundo. 

Trabalhando no terreno com mais de 400 parceiros locais, nacionais, regionais e 
internacionais, o GFDRR fornece conhecimento, financiamento e assistência técnica. 

PUBLICAÇÕES 

Perfil do Programa de Resiliência da Cidade 

FONTE:https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/GSURR_The_City_Resilience_Program_
12%20pager_June%2020.pdf 

Análise Financeira de Risco de Desastres 

FONTE:https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Brochure%20Analytics.pdf 

Folheto do Programa de Resiliência da Cidade 

FONTE:https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/GSURR_The_City_Resilience_Program_
4%20pager_June%2020.pdf 

Programa Regional de Serviços de Hidrometria e 
Resiliência 

FONTE:https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/brief-sar-hydromet-2017.pdf 

 
CEPED/PR lança guia prático com orientações para o 
planejamento em proteção e defesa civil 

Foi lançado nesta terça-feira (12/09), durante reunião ordinária do Conselho Estadual 
de Proteção e Defesa Civil do Paraná - CEPRODEC, um conjunto contendo três livros 
voltados ao planejamento em proteção e defesa civil nos níveis setorial, regional e 
estadual. Os livros foram distribuídos aos representantes dos órgãos setoriais os quais, 
pela primeira vez, terão como incumbência elaborar um planejamento a partir das 
competências e perfil das instituições as quais representam como conselheiros. 
 
O trabalho será simultâneo e envolverá, além dos mais de 30 participantes do 
CEPRODEC, cada uma das 15 Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil do 
Estado - CORPDEC, coordenadas pelas unidades operacionais do Corpo de Bombeiros 



da PMPR. Os participantes precisarão cumprir um cronograma de atividades que 
envolve a reflexão sobre o tema nos níveis abordados, diagnóstico, discussões, 
propostas e até consultas em Audiências Públicas, para proporcionar a participação da 
população e sociedade organizada no processo. 
 
Para o autor dos livros, Cap. Eduardo Gomes Pinheiro, a proposta é desafiadora e, ao 
mesmo tempo, estimulante: "O que começamos hoje aqui é um processo amplo e 
participativo de planejamento que terá, ao final, o primeiro plano estadual sobre o 
tema da história do Paraná. Porém, o mais importante não será o plano em si, mas as 
ligações decorrentes do processo necessário para a sua elaboração, não apenas das 
pessoas, mas das instituições que, integradas, formam o Sistema Estadual de Proteção 
e Defesa Civil do nosso estado." 
 
O Ten.-Cel. Edemilson de Barros, que é o Secretário Executivo do CEPRODEC, colocou a 
equipe técnica da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil à disposição para 
apoiar cada conselheiro na atividade de propagação da ideia e suporte para a 
elaboração do planejamento no nível setorial, reafirmando o compromisso de estar ao 
lado das instituições participantes e que possuem, no atual formato do conselho, 
poder de decisão quanto aos destinos da defesa civil paranaense. 
 
Os próximos passos serão a adequação do cronograma e o início efetivo dos trabalhos. 
Ao final desse processo simultâneo envolvendo as regionais e os órgãos setoriais, a 
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil se encarregará de organizar e 
preparar o material para a realização de uma audiência pública em Curitiba para, 
posteriormente, o resultado final ser deliberado pela plenária do CEPRODEC, 
aprovando e instituindo o resultado desse trabalho como instrumento para a gestão 
de riscos de desastres no Paraná. 
 

Orientações para o planejamento em proteção e defesa civil - Plano Estadual 

http://www.ceped.pr.gov.br/arquivos/File/GuiaPlanejamentoPlanoEstadualPDC.pdf 

Orientações para o planejamento em proteção e defesa civil - Plano Regional 

http://www.ceped.pr.gov.br/arquivos/File/GuiaPlanejamentoPlanoRegionalPDC.pdf 

Orientações para o planejamento em proteção e defesa civil - Plano Setorial 

http://www.ceped.pr.gov.br/arquivos/File/GuiaPlanejamentoPlanoSetorialPDC.pdf 

EVENTOS 

 



ONU lança concurso de fotografia sobre os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) lançou nesta quarta-
feira (13) um concurso de fotografias para estimular a divulgação e a implementação 
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Brasil. 

Qualquer pessoa com conhecimentos em fotografia pode se candidatar até 6 de 
outubro. Serão consideradas imagens que representem a implementação de ao menos 
um dos 17 ODS no Brasil. 

O objetivo da iniciativa é identificar fotografias que remetam à implementação dos 
objetivos globais para colaborar com o desenvolvimento econômico, social, ambiental 
e institucional do país, como foco na Agenda 2030. 

Podem participar pessoas de qualquer estado brasileiro ou do Distrito Federal, assim 
como estrangeiros residentes no Brasil. Os participantes devem ter 18 anos ou mais no 
momento da inscrição. 

O concurso abrange 17 categorias, cada uma sobre um ODS, e serão selecionadas três 
imagens por categoria. Os vencedores receberão certificado de reconhecimento do 
PNUD. Não há limite para o envio de imagens por participante. 

As fotografias devem ser enviadas para o email concursodefotos@undp.org, 
acompanhadas da autorização de uso de imagem assinada pelo(a) candidato(a), 
descrição do contexto da fotografia e nome completo e endereço (físico e eletrônico) 
do(a) autor(a). As imagens devem ter até nove megabytes. 

Serão aceitas apenas inscrições de fotografias inéditas, que não tenham sido 
apresentadas em materiais de divulgação ou premiadas em outros concursos até a 
data de inscrição. As fotografias serão selecionadas de acordo com critério de 
linguagem fotográfica, originalidade, criatividade, aderência aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e respeito aos direito humanos. 

Clique aqui para acessar o edital do “Concurso de fotos ODS”. 

http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/edital-concurso-fotografia-ods.pdf 

Clique aqui para acessar o termo de uso de imagem. 

http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/autorizacao-uso-imagem-concurso-

ods.pdf 

 

 

 



            MAIS INFORMAÇÕES 

           CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

             INFORMATIVOS UNISDR 

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

             CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

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

            PROMOTOR BRASIL 

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

 


