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EUA: Transformando o desastre em uma oportunidade 
para a resiliência à inundação 
 
Hoboken - uma cidade densamente povoada em um quilômetro quadrado de 
pântanos, em sua maior parte recuperados ao longo do rio Hudson, em Nova Jersey - 
não estava preparada para um surto de água de 4 metros do furacão Sandy. 
 
A onda inundou as ruas e derrubou a energia de muitos moradores por semanas. As 
três subestações de energia da cidade exigiam reparos extensos, o hospital era 
evacuado e o esgoto não tratado fluía para o rio através de seu sistema combinado de 
água e esgoto. O dano total causado por tempestades foi estimado em US $ 100 
milhões. 
 
"Hoboken praticamente se encheu como uma banheira", disse o gerente da cidade, 
Stephen Marks. "Foi bem infernal". 
 
Mas as autoridades locais transformaram o desastre em oportunidade, aproveitando o 
financiamento federal, estadual e sem fins lucrativos; engenharia e financiamento 
inovadores; e crescente vontade política de abordar de forma criativa os problemas 
crônicos de inundação da cidade, além de outras preocupações da comunidade, como 
a necessidade de estacionamento e espaço de lazer. 
 
A Hoboken recebeu uma doação de US $ 230 milhões pelo Departamento de 
Habitação e Desenvolvimento Urbano dos EUA para implementar sua estratégia 
abrangente de águas urbanas em 2014: “Resistir, atrasar, armazenar, descarregar”. A 
cidade planeja alavancar os fundos para apoiar a defesa costeira verde e “cinza” 
projetos, paisagismo para diminuir o escoamento de água, um circuito verde para reter 
a água e bombas para apoiar a drenagem. 
 



Para tornar os planos uma realidade, a cidade contou com a ajuda de re: focus 
partners, uma empresa de design e finanças focada em fazer a ponte entre os setores 
público e privado para estimular o investimento sustentável nas cidades. 
 
“Há planos de arquivo planos e planos diretores que nunca viram a luz do dia porque 
não há caminho para o financiamento - público ou privado”, disse re: foco da CEO 
Shalini Vajjhala. “Nossa premissa é que você precisa incorporar engenharia e 
financiamento no pré-desenvolvimento para evitar esse destino.” 
 

Com uma doação de US $ 3 milhões da Fundação Rockefeller, os parceiros re: focus 
forneceram a Hoboken e sete outras cidades selecionadas em uma competição 
nacional a oportunidade de colaborar com eles e seus parceiros, incluindo o trabalho 
de engenharia da Bechtel Corp., assistência legal da Akin Gump Strauss Hauer. & Feld, 
e ajuda financeira de Wall Street Without Walls. O esforço de Hoboken resultou em 
um plano de 2015 para melhorar a resiliência da cidade às enchentes ao reconstruir 
um antigo local de fabricação de seis acres da BASF em um estacionamento 
subterrâneo de uso duplo e instalações de retenção de águas pluviais, com um espaço 
verde modelado em um projeto similar em Roterdã. 
 
Após longas negociações, a Hoboken comprou o site da BASF em dezembro de 2016 
por US $ 30 milhões com um empréstimo do New Jersey Environmental Trust Fund. 
Como um projeto de água limpa, três quartos do empréstimo é isento de juros e o 
restante está a taxas de mercado. O financiamento também inclui 19 por cento de 
perdão principal para infraestrutura verde, de acordo com Marks. 
 
A cidade está em processo de seleção de uma equipe de design final para o projeto 
Northwest Park, que seria o maior em Hoboken. A cidade está optando por um 
estacionamento acima do solo e uma instalação de armazenamento de água 
subterrânea mais convencional sob o espaço verde. As taxas de estacionamento 
ajudarão a pagar os bônus para o projeto. A cidade também tem trabalhado com a 
North Hudson Sewer Authority na separação do escoamento de águas pluviais do 
esgoto que precisa de tratamento. 
 
“A separação completa dos esgotos é um resultado muito melhor do que 
esperávamos, por isso estamos muito entusiasmados com o fato de o nosso trabalho 
ter iniciado um conjunto ainda mais ambicioso de atividades de resiliência para a 
cidade”, disse Vajjhala. 
 
"Nosso trabalho com re: foco foi catalítico", disse Marks. "Eles realmente ajudaram a 
cidade a imaginar o que poderia ser feito com os desafios urbanos que enfrentamos." 
 
re: os parceiros de foco também ajudaram a Hoboken a avançar com um parque 
menor de um hectare no canto sudoeste da cidade que será o primeiro parque de 
resiliência com infraestrutura verde integrada em Nova Jersey. O antigo local coberto 
de asfalto está sendo substituído por jardins de chuva, poços de árvores de sombra, 
pavers porosos, uma cisterna para coleta de água da chuva e um sistema de retenção 
subterrânea para reduzir o escoamento das águas pluviais e inundações localizadas. 



 
Ao pensar de forma holística sobre os desafios da cidade - incluindo a mudança 
climática - antes que um desastre aconteça, as cidades podem se preparar para 
transformar o desastre em oportunidades de resiliência. 
 
Mente aberta é a chave para projetos de sucesso, disse Vajjhala. Marks disse que 
também tem que haver vontade política para buscar soluções tangíveis para uma 
infinidade de problemas. "Você precisa de autoridades eleitas que estejam focadas no 
problema e queiram derrubar os silos que mantêm as pessoas afastadas", disse ele. 
 
E ajuda a disponibilizar programas de empréstimos estaduais e federais para tornar o 
financiamento menos preocupante. "Isso realmente adoçou o pote para pessimistas e 
céticos", disse Marks. "Isso criou uma vontade política por trás da solução." 
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FONTE:https://www.c2es.org/content/turning-disaster-into-an-opportunity-for-flood-resilience/ 

 

 

Reino Unido: Mergulho profundo na resiliência à 
inundação: "Mesmo pequenos passos ajudarão" 
 
De Terry Gangcuangco 
 
Em uma entrevista com Julie Foley, diretora de estratégia de risco de inundação e 
adaptação nacional da Agência Ambiental, a Insurance Business deu um profundo 
mergulho sobre como a agência está buscando dar vida à mensagem de resiliência e 
como a indústria de seguros contribuirá para o plano nacional a realidade. 
 
"Promovendo proativamente e possibilitando reparos de propriedades resilientes a 
futuras inundações e mudanças costeiras - isso promove o conceito de reconstrução 
melhor e em melhores condições", disse o diretor da EA à Insurance Business. 
 
Ela disse que as seguradoras também poderiam levá-lo adiante, incentivando os 
clientes em risco de inundações e mudanças costeiras a tomarem esse tipo de ação 
antes de serem atingidos por incidentes de inundação - muito parecido com o modo 
como os apólices de seguro residencial que têm fechaduras fortes nas janelas e portas 
são recompensados. 
 
Contribuição da Flood Re 
Por meio do programa de resseguro do governo, o Flood Re, até agora, cerca de 
200.000 domicílios em áreas de alto risco de inundação acessaram uma cobertura 
residencial acessível. 
FONTE:https://www.insurancebusinessmag.com/uk/news/flood/deep-dive-into-flood-resilience-

even-little-steps-will-help-171700.aspx 

 

 

Mais de 5 mil alunos da educação infantil 
desenvolveram 200 atividades no Defesa Civil nas 
Escolas 



A educação infantil é o primeiro passo da vida escolar. Envolver as crianças em 
atividades práticas e criativas é uma ferramenta importante no aprendizado. 
Investindo cada vez mais no conhecimento para reduzir o risco de desastres, a 
prefeitura ampliou o Defesa Civil nas Escolas no último semestre para as 75 unidades 
com pré-escola do município. Nos cinco meses letivos do ano, foram elaboradas 200 
atividades, passando por cerca de 100 turmas, atingindo mais de 5.500 estudantes de 
até cinco anos. Por causa do programa, Petrópolis se tornou referência no Estado pela 
ação efetiva nos colégios, desenvolvendo a cultura de prevenção e de percepção de 
riscos. 

Especialistas garantem que nos primeiros anos de vida as crianças precisam vivenciar 
situações concretas para assimilar os conhecimentos transmitidos a elas. A curiosidade 
dos pequenos desperta a capacidade de agir, observar e explorar tudo o que encontra 
ao seu redor. No C.E.I. Nossa Senhora da Glória, no Bairro da Glória, as crianças 
participaram de contação de histórias, assistiram vídeos educativos, além de cartazes 
desenvolvidos no Dia Mundial da Água. 

"É um grande diferencial abordar esses assuntos em sala de aula. Dessa forma, 
conseguimos apresentar a realidade da nossa comunidade para as crianças. Além 
disso, elas se sentem parte daquilo, se envolvem bastante. Abordamos diversos 
assuntos de meio ambiente no primeiro semestre e nossos alunos adoraram", disse 
Zélia Vasconcellos, diretora do C.E.I. Segundo ela, todos os 175 alunos da instituição 
estiveram envolvidos nas atividades. 

Já no Morin, as crianças também participaram de ações práticas no programa Defesa 
Civil nas Escolas. A diretora do C.E.I. Jorge Rolando da Silva, Mônica Achão, contou 
como o programa pode modificar a vida dos alunos no futuro. “As crianças são 
multiplicadoras. Neste semestre trabalhamos a reciclagem. Sabemos que futuramente 
serão adultos mais comprometidos e conscientes com as questões ambientais. Eles 
terão uma mudança de comportamento em relação ao lixo, logo contribuindo para um 
bem coletivo e para o planeta”, frisou. 

Nos cinco meses letivos deste ano, o Defesa Civil nas Escolas envolveu mais de 20 mil 
alunos em 631 atividades. Os trabalhos foram desenvolvidos em todas as 180 unidades 
da rede municipal, além de outras 30 particulares e outras duas estaduais. Neste 
semestre os alunos trabalharam as ameaças de inverno, que são os incêndios florestais 
e a estiagem, abordando a educação ambiental e a temática do bem-estar animal. 

“O trabalho em sala de aula é fundamental para que o futuro seja resiliente, criando 
uma cultura de percepção de riscos e de prevenção aos desastres de origem natural. 
Esperamos envolver ainda mais alunos no próximo semestre, quando trabalham as 
ameaças relacionadas ao período de chuvas fortes”, explicou o secretário de Defesa 
Civil, coronel Paulo Renato. 

Apesar de estar em prática há pouco tempo, o programa de Petrópolis se tornou 
referência para todo o Estado do Rio de Janeiro. Membros do Conselho Gestor de 
Defesa Civil das Regiões Norte e Noroeste do Estado (Cogesdec) e representantes dos 
municípios da Região Serrana estiveram na cidade conhecendo o programa. “É uma 



grande honra apresentar um programa criado pela nossa gestão para outros 
municípios. Se o Defesa Civil nas Escolas fosse criado no passado, o nosso presente 
seria completamente diferente”, destacou o prefeito Bernardo Rossi. 

No segundo semestre de 2018 - primeiro ano de funcionamento da política pública - 
foram realizadas 170 atividades, com a participação de 103 unidades da rede, oito 
particulares e uma estadual. Nesse ano, o programa foi ampliado para as escolas das 
redes pública e privada que contam com educação infantil. O programa também já 
rendeu um prêmio para a prefeitura. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas 
de Desastres Naturais (Cemaden) vai entregar um pluviômetro semiautomático e um 
kit educativo para serem usados dentro da política pública. 

FONTE:https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/mais-de-5-mil-alunos-da-educacao-infantil-

desenvolveram-200-atividades-no-defesa-civil-nas-escolas-168498 

 

 

 

Soluções inovadoras para a situação dos migrantes do 
clima 
 
 
De Mia Swart 
 
 
Especialistas dizem que a grande escala do deslocamento climático, juntamente com a 
falta de um arcabouço jurídico adequado, exige um pensamento inovador para mitigar 
o sofrimento dos migrantes do clima e ajudar a reinstalá-los com dignidade - e alguns 
países estão assumindo a liderança. 
 
Saleem Huq, diretor do Centro Internacional de Mudanças Climáticas e 
Desenvolvimento (ICCD), estima que nos próximos 10 anos, muitos milhões de 
bengaleses mudarão de suas casas em áreas baixas para cidades do interior. 
 
O ICCD está trabalhando facilitando esse processo para os migrantes, trabalhando para 
criar cidades "resilientes ao clima e amigáveis aos migrantes". Ele identificou uma 
dúzia de cidades do interior que estão distantes de áreas costeiras baixas e têm 
populações de cerca de 500.000 habitantes que podem ser aumentadas para cerca de 
1.500.000 e transformadas em cidades resilientes ao clima. 
 
Como em Bangladesh, os japoneses planejam reconstruir os centros das cidades em 
resiliência. 

Kiyoshi Murakami, representante especial e assessor executivo sênior do prefeito de 
Rikuzentakata, cuja própria família estava entre as muitas que perderam suas casas 
após o tsunami, disse que o objetivo agora é construir uma "cidade resiliente" para as 
gerações futuras, bem como fortalecer sua capacidade de lidar com os efeitos futuros 



das mudanças climáticas, inclusive no caso de inundações pesadas como as que 
afetaram recentemente áreas do sul do Japão. 
FONTE:https://www.aljazeera.com/news/2019/06/innovative-solutions-plight-climate-migrants-

190630170338398.html 

 

 
Roteiro para gestão integrada de riscos climáticos: risco 
climático na infraestrutura urbana da China 
 
Este roteiro é desenvolvido a partir do trabalho realizado sobre gestão integrada de 
riscos climáticos através do “Advancing Climate Risk Insurance Plus” (ACRI +) 
implementado pela Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH e pela Munich Climate Insurance Initiative (MCII). Na China, o projeto ACRI + 
está trabalhando com partes interessadas públicas e privadas para melhorar a 
resiliência das áreas urbanas e, especialmente, a infraestrutura urbana propensa a 
riscos climáticos e de desastre a médio e longo prazo. 
 
O roteiro centra-se na gestão integrada de riscos, que visa identificar potenciais 
perigos e reduzir o impacto e a vulnerabilidade, reforçando as capacidades de 
adaptação e adaptação da sociedade, de acordo com os resultados da análise de risco. 
Uma abordagem integrada de gerenciamento de risco também requer o 
estabelecimento de uma solução de transferência de risco para evitar resíduos de risco 
e evitar novos riscos. 
 

O roteiro é baseado em um projeto piloto em infraestrutura urbana na cidade de 
Lishui, China, que permite que o governo municipal acesse soluções de transferência 
de risco climático como parte de seu mecanismo integrado de gerenciamento de riscos 
climáticos, para melhorar a resiliência climática de infraestruturas críticas urbanas e 
reduzir sistematicamente o impacto dos riscos climáticos no sistema econômico , 
social e fiscal. 
Atualmente, existem barreiras significativas para implementar a gestão integrada de riscos 
climáticos e ampliar a transferência de riscos no contexto urbano na China. O roteiro identifica 
algumas das principais lacunas e sugere ações e medidas que poderiam ser seguidas para 
resolvê-las. O roteiro faz recomendações sobre ações de adaptação de curto, médio e longo 
prazo para diferentes implementadores em departamentos do governo local para resolver 
problemas específicos com responsabilidades claras. 

FONTE:https://indexinsuranceforum.org/sites/default/files/Roadmap_ACRI_DINA4_China_WEB_190

527.pdf 

 

 

Rede Brasil do Pacto Global quer mais empresas 



alinhadas aos objetivos globais  

As empresas podem, por meio do seu negócio, melhorar a qualidade de vida das 

pessoas, se atuarem alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O 

“Futuro que a Gente Quer”, a mais nova campanha da Rede Brasil do Pacto Global, 

retrata vidas e mostra o poder do setor empresarial na construção de um mundo mais 

justo, igualitário e sustentável, que não deixe ninguém para trás. 

A série de curtas-metragens será veiculada nas redes sociais da Rede Brasil e de cerca 

de 80 empresas signatárias com o objetivo de engajar mais organizações para a 

Agenda 2030. 

O primeiro curta-metragem, feito com o apoio do Instituto Iguá, conta a história um 

vilarejo no oeste do Pará, que testemunhou um salto na qualidade de vida dos seus 

385 moradores. 

À beira do Rio Santarém, a pequena vila recebeu um sistema de tratamento de água, 

fruto da atuação conjunta da Aliança Água + Acesso. A iniciativa é formada por 15 

empresas e organizações e já atua há mais de dois anos no local. Um dos resultados 

mais celebrados foi a redução da mortalidade infantil, problema ligado à falta de 

saneamento básico. Confira: 

Quem assina a produção é a Social Docs, agência do publicitário Marcelo Douek e do 

diretor do documentário “Um Novo Capitalismo”, Henry Grazinoli. Cada vídeo retrata 

um ODS posto em prática por meio da atuação do setor privado. 

FONTE:https://pactoglobal.org.br/noticia/318 

 

População latino-americana e caribenha deverá diminuir 
a partir de 2059, diz ONU  

A população da América Latina e Caribe alcançará seu teto em 2058, com 767,5 

milhões de pessoas. A partir daí, a tendência será de diminuição no número de 

habitantes — fenômeno associado à diminuição da fecundidade e a saldos migratórios 



negativos. Previsões foram divulgadas na quinta-feira (11) pela comissão econômica da 

ONU para a região, a CEPAL. 

Para o período 2020-2025, estima-se que a população dependente — jovens com 

menos de 15 anos e pessoas com 65 anos ou mais — vai crescer mais do que a 

população em idade de trabalhar (dos 15 aos 64 anos). O fenômeno vai marcar o fim 

do bônus demográfico regional. 

De acordo com a CEPAL, em 2047, os idosos — com 65 anos ou mais — vão superar o 

número de indivíduos com menos de 15 anos. Em 2050, um em cada cinco latino-

americanos e caribenhos será idoso. 

A contração demográfica regional a partir de 2059 contrasta com as previsões para o 

restante do planeta. A população mundial não deve encolher pelo menos pelos 

próximos 80 anos, aponta o organismo das Nações Unidas. 

Causas da transição demográfica 

Hoje, a América Latina e o Caribe são palco de um processo de transição demográfica, 

marcada por uma queda acelerada na fecundidade, estimada em 2 filhos por mulher. 

O número está, pela primeira vez, abaixo da chamada taxa de substituição — termo 

utilizado para designar um nível de fecundidade que permite à geração dos filhos 

substituir numericamente a dos pais. Estima-se que a fecundidade continuará 

diminuindo, chegando a 1,72 no período 2070-2075. 

Outra previsão da CEPAL aborda a idade média com que as mulheres têm filhos. No 

início do século XXI, essa idade foi calculada em 27 anos. Desde então, o valor 

aumentou e deve alcançar 27,3 anos ao final do quinquênio 2015-2020. Em 2100, o 

número chegará a 30,7 anos, de acordo com as estimativas da comissão da ONU. 

Segundo a instituição, a população regional registra atualmente um crescimento de 6 

milhões de pessoas por ano. O número representa uma queda na comparação com 30 

anos atrás — no período 1985-1990, o subcontinente viu o número de habitantes 

aumentar, em média, 8,2 milhões por ano. 



A CEPAL lembra que essa diminuição foi precedida por uma redução prolongada da 

mortalidade, observada desde meados do século XX. 

O reflexo das melhorias nas condições de vida e na saúde da população é a atual 

expectativa regional de vida — 75,2 anos. O índice está acima do verificado para a Ásia 

(73,3) e África (62,7), mas ainda distante das taxas da América do Norte (79,2) e 

Europa (78,4). 

A comissão da ONU aponta que a América Latina e Caribe possuem o segundo menor 

aumento da expectativa de vida — o índice deverá ter crescimento médio de 0,8 ano 

no período 2015-2020. A região só não tem desempenho pior do que a América do 

Norte, que verá sua expectativa de vida diminuir em 0,07 ano ao longo do quinquênio. 

O levantamento da CEPAL aponta ainda para discrepâncias dentro da região latino-

americana e caribenha — na Martinica, por exemplo, a expectativa de vida chega aos 

82,3 anos, ao passo que, no Haiti, o índice é estimado em 63,5 anos. 

Mortalidade infantil 

A CEPAL lembra ainda que a mortalidade infantil — de crianças com menos de cinco 

anos de idade — diminuiu na região, passando de 21,04 mortes por mil bebês nascidos 

vivos no período 2010-2015 para estimados 19,1 óbitos para 2015-2020. No entanto, o 

índice permanece alto e representa quatro vezes o valor observado na Europa. 

Gravidez na adolescência 

A comissão da ONU revela que a taxa de fecundidade das adolescentes de 15 a 19 anos 

está diminuindo — o índice deve cair de 68,1 bebês nascidos vivos por cada mil 

adolescentes em 2010-2015 para 63 no período 2015-2020. Apesar da queda, a taxa 

continuará 48% maior do que a média mundial. Segundo a CEPAL, no Brasil, o índice é 

de 59,1. 

FONTE:https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-alcanzara-sus-niveles-

maximos-poblacion-2058 

 



 

Especialistas dizem que concentração de poder por 
empresas de tecnologia pode prejudicar liberdade de 
expressão  

O relator da ONU sobre liberdade de expressão, David Kaye, e organismos regionais de 

direitos humanos expressaram preocupação nesta semana (10) com as contínuas 

ameaças à diversidade e à independência da mídia. Especialistas alertaram ainda para 

a concentração de poder nas mãos de empresas de redes sociais — o que pode levar a 

um domínio de setor privado sobre os ambientes para a liberdade de expressão. 

Em pronunciamento, as autoridades no tema ressaltam que os modelos de negócio de 

algumas empresas de tecnologia digital — dependentes de publicidade — criam 

ambientes que também podem ser usados para a disseminação viral de discursos de 

ódio e informações falsas. Para Kaye e representantes de organismos europeus, 

americanos e africanos, é necessário criar medidas regulatórias capazes de lidar com 

esse cenário. 

Os especialistas também pedem soluções legais e tecnológicas que permitam 

transparência na moderação e na curadoria algorítmicas do conteúdo em rede. Outra 

demanda é pela divulgação completa e pela auditoria dos dados que alimentam 

mecanismos de inteligência artificial. 

Na visão das instituições, são necessárias soluções de direitos humanos para os 

desafios trazidos pelas informações falsas, incluindo a possibilidade crescente de 

produção dos “deep fakes” — conteúdos audiovisuais manipulados que permitem 

atribuir declarações e atos a pessoas que não são seus verdadeiros autores. Um 

exemplo são  vídeos em que o rosto de um indivíduo é substituído pelo de outro de 

maneira convincente, enganando quem assiste ao material. 

No contexto das empresas que oferecem serviços de comunicação digital, os 

organismos cobram ainda regras e sistemas eficazes para lidar com a concentração 

indevida de propriedade — o que representa um abuso de uma posição de mercado 

dominante. 



Acesso à Internet deve ser considerado direito humano 

As recomendações dos especialistas foram feitas por ocasião do aniversário de 20 anos 

da adoção das Declarações Conjuntas da ONU sobre Liberdade de Expressão, em 10 de 

julho. 

As autoridades reconhecem que o exercício desse direito exige a construção de uma 

Internet livre, aberta e inclusiva. Os analistas pedem que países reconheçam o direito 

ao acesso e ao uso da Internet como um direito humano. 

Ameaça à pluralidade da mídia 

Os especialistas também expressaram preocupação com ameaças contínuas e 

crescentes à diversidade e à independência da mídia — problema visto por eles como 

resultante de uma redução significativa nas receitas publicitárias para as mídias 

tradicionais. A evasão de recursos tem fragilizado a produção de notícias e, em 

especial, o jornalismo local e investigativo. 

Outro motivo de inquietação entre os observadores independentes é o aumento da 

concentração da propriedade das mídias e o volume insuficiente de financiamento 

para serviços públicos de imprensa. Essas estruturas públicas também têm sido alvo, 

segundo os relatores, de controle político. 

O pronunciamento aponta ainda para a violência e a perseguição constantes contra 

jornalistas e ativistas do direito à informação, bem como contra defensores dos 

direitos humanos e outros indivíduos que exercem o direito à liberdade de expressão. 

Segundo o documento, a impunidade por assassinatos e ataques têm prevalecido. 

Os especialistas pediram a criação de um ambiente propício à proteção da segurança 

dos jornalistas e de outras pessoas que são atacadas por exercerem o seu direito à 

liberdade de expressão — nos mundos online e offline. 

O comunicado conjunto é da autoria de Kaye e do representante para liberdade da 

mídia da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE), Harlem 

Désir, do relator especial sobre liberdade de expressão da Organização dos Estados 

Americanos (OEA), Edison Lanza, e do relator especial sobre liberdade de expressão e 



acesso à informação da Comissão Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos, 

Lawrence Mute. 

FONTE:https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/JointDeclaration10July2019_Spanish.pdf 
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FONTE:http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

          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 

                    

 

 

 


