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Campo Largo se prepara para ser referência nacional em 
Defesa Civil 
CBN Curitiba  - 13 de outubro de 2018 
 

 
Wilson Aparício, coordenador da Defesa Civil e responsável pelo Programa Cidade Resiliente, em Campo 
Largo. Foto: AEN 
 

Quatro anos depois de ser atingido por uma chuva de granizo que trouxe grandes 

prejuízos, o município de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, se prepara 

para ser referência no Brasil da Campanha Mundial Construindo Cidades Resilientes, 

da Organização das Nações Unidas. A ideia é ter uma cidade preparada para se prevenir 

de desastres e se recuperar de forma eficiente de possíveis catástrofes. 



Seis cidades brasileiras foram selecionadas para se tornarem referência da campanha, e 

Campo Largo é a única na Região Sul. Para atingir esse status, o município recebe 

orientação do Ceped, o Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres, 

órgão da Defesa Civil Estadual. 

O diretor do Ceped, major Eduardo Gomes Pinheiro, afirma que a ação estimula os 

municípios a trabalharem na prevenção. 

Um grupo de trabalho foi formado em Campo Largo, com a participação do Ceped e das 
11 secretarias municipais, para mapear as vulnerabilidades e planejar as ações locais. O 
coordenador municipal de Defesa Civil, Wilson Batocchio Aparício, afirmou que este é 
um trabalho de caráter permanente. 
 

Incluir a resiliência no Plano Diretor do município e executar obras já preparadas para 

enfrentar possíveis desastres também são ações previstas pela prefeitura. Como parte 

das ações, o Ceped também vai realizar oficinas e palestras para aprofundar e colocar o 

tema em prática. A ideia é replicar a experiência de Campo Largo em outras cidades 

paranaenses. 

Repórter Lucian Pichetti com informações da Agência Estadual de Notícias 

FONTE:https://cbncuritiba.com/campo-largo-se-prepara-para-ser-referencia-nacional-em-
defesa-civil/ 
 
 
 

 

Educação de Design Resiliente nos Estados Unidos: 
currículos atuais e emergentes em faculdades e 
universidades 
Este relatório é financiado pelo Departamento de Pátria dos EUA 
Diretoria da Diretoria de Ciência e Tecnologia de Segurança Programas Universitários, o 
Centro de Excelência em Resiliência Costeira, e a Universidade da Carolina do Norte no 
Departamento de Chapel Hill de Planejamento Urbano e Regional.  

Gostaríamos de agradecer a nossa revisão comitê e os especialistas que entrevistamos 
para este estudo, todos de quem forneceu insights inestimáveis. Nós também 
apreciamos assistência de pesquisa de estudantes de pós-graduação Amanda Martin 



e Abigail Moore nos estágios iniciais desta pesquisa e Nora Schwaller por sua experiência 
em.design. 
Os pontos de vista e conclusões contidos neste documento são aqueles dos autores e 
não deve ser interpretado como necessariamente representando as políticas oficiais, 
expressas ou implícitas, de o Departamento de Segurança Interna dos EUA. 

FONTE:http://coastalresiliencecenter.unc.edu/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-
04_Research-Design-Report.pdf 

 

 

2017 furacão temporada FEMA pós-relatório de ação 

A escala, o escopo e os impactos sem precedentes da complexa combinação dos 
furacões Harvey, Irma e Maria testaram as capacidades que a FEMA desenvolveu e 
melhorou desde os furacões Katrina e Sandy. Após a temporada de furacões de 2017, a 
FEMA realizou uma análise pós-ação dos preparativos da agência para as operações de 
recuperação imediata e imediata dos furacões Harvey, Irma e Maria. O FEMA After-
Action Report 2017 da Furacão Season captura insights transformadores de uma 
temporada histórica de furacões que ajudará a agência, a comunidade de 
gerenciamento de emergências e os EUA a melhorar a preparação, o gerenciamento de 
desastres e a recuperação no futuro. 

FONTE:https://www.fema.gov/media-library-data/1531743865541-

d16794d43d3082544435e1471da07880/2017FEMAHurricaneAAR.pdf 

 

Força-Tarefa de Recuperação e Resistência a Furacões das 
Ilhas Virgens dos EUA libera relatório inicial 

Hoje, a Força-Tarefa de Recuperação e Resiliência dos Furacões das Ilhas Virgens 
Americanas divulgou seu relatório inicial de 280 páginas para ajudar a orientar os 
esforços de reconstrução e resiliência no Território, na esteira dos furacões Irma e 
Maria. O relatório inclui mais de 200 recomendações sobre a recuperação de longo 
prazo do USVI para melhorar a infraestrutura crítica e os serviços públicos e tornar as 
empresas mais resistentes a futuras tempestades e outros desastres naturais. 



Em outubro, o governador Kenneth Mapp pediu à Força-Tarefa para realizar uma 
avaliação qualitativa e quantitativa dos danos sofridos pelos furacões de setembro e 
para delinear os riscos enfrentados pelo Território em relação a possíveis perigos 
naturais futuros, incluindo os riscos trazidos pelas mudanças climáticas. O grupo 
também avaliou os danos causados por furacões e descreveu os riscos enfrentados pela 
USVI em relação a futuros riscos naturais futuros, que podem levar em frente 30 anos, 
incluindo como esses riscos podem evoluir com a mudança climática. 

O documento está atualmente publicado para comentários públicos, durante os quais a 
comunidade pode fornecer feedback até o dia 27 de julho. O relatório, assim como o 
formulário para comentários públicos, podem ser acessados 
em www.usvihurricanetaskforce.org  . As cópias impressas estarão disponíveis a partir 
de terça-feira, 24 de julho, na St. John, na Fundação da Comunidade St. John e nos 
escritórios de recuperação de longo prazo das suítes 201, 203, 205, no St. John 
Marketplace, terceiro andar; em St. Croix em Florença A. Biblioteca Pública de 
Williams; em St. Thomas na biblioteca regional de Charles W. Turnbull; e nos escritórios 
do administrador em todas as três ilhas. O relatório final será divulgado em agosto. 

"Quero garantir que cada uma dessas iniciativas esteja alinhada com os valores e 
prioridades de nossa comunidade", disse o governador Mapp. “Temos a oportunidade 
de nos reconstruir de maneira mais inteligente, mais forte e melhor do que nunca, e a 
Força-Tarefa nos ajudou a fornecer ferramentas e insights adicionais para isso.” 

Recomendações 

As recomendações contidas no relatório visam melhorar a segurança a longo prazo e a 
recuperação econômica, com um foco especial em tornar a infraestrutura crítica, os 
lares e as empresas do Território mais resilientes a futuras tempestades e outros 
desastres naturais. Os tópicos abordados no relatório incluem a resposta do governo às 
tempestades, bem como recomendações sobre energia, riscos climáticos, 
telecomunicações, transporte, água, resíduos sólidos e águas residuais, habitação e 
construções, saúde, categorias vulneráveis, educação, economia, organizações sem fins 
lucrativos, voluntárias e assistência filantrópica. 

O relatório contém 218 recomendações acionáveis, muitas das quais já estão em 
processo de implementação. Eles geralmente se enquadram em quatro estratégias 
principais: fortalecer a infraestrutura, reconfigurar sistemas, mudar a governança e a 
regulamentação e melhorar o planejamento, a coordenação e a preparação. 

A primeira estratégia prevê o fortalecimento e fortalecimento da infraestrutura física 
que já existe, fortalecendo edifícios, estradas, torres de comunicação, linhas de energia 
e outras instalações contra ventos de furacões e tempestades. Especificamente: 

 Enterrar linhas de energia sempre que possível e usar postes telefônicos 
compostos de outra forma; fortificar usinas de energia e subestações contra 
surtos de tempestade e danos causados por furacões; 

 Fortalecer as torres de telecomunicações contra ventos fortes e enterrar as 
partes aéreas restantes da rede viNGN; 



 Reconstruir portos marítimos, expandir portos de contêineres e 
desalfandegamento de Red Hook; 

 Expandir e modernizar os dois terminais do aeroporto; 
 Fortalecer e reabilitar o sistema de distribuição existente, incluindo a 

substituição de canos velhos e a reconstrução de escolas e hospitais para resistir 
a futuras tempestades; 

 Desenvolver um programa de habitação adaptável para edifícios mais antigos 
que foram construídos antes dos códigos de construção mais fortes em 1995. 

A segunda estratégia recomenda várias maneiras pelas quais o território pode 
reconfigurar sistemas e criar novas formas de fornecer serviços críticos, ao mesmo 
tempo em que adiciona componentes de energia renovável. Especificamente: 

 Diversificar o sistema de energia adicionando 50 megawatts de geração 
renovável suportados pelo armazenamento da bateria na rede até 2025 (com 
uma meta de 20 megawatts no curto prazo); tornar St. John independente de St. 
Thomas para fornecimento de energia; 

 Amarre infraestruturas críticas como hospitais e torres de telecomunicações em 
microrredes que possam operar independentemente, mesmo se outra parte do 
sistema falhar; 

 Configurar backup baseado em nuvem para dados e aplicativos do governo; 
 Mude para cabos de fibra enterrados em vez de cabos aéreos de qualquer tipo e 

instale um novo sistema de comunicações de segurança pública; 
 Aumentar as opções para pedestres e trânsito alternativo; 
 Instalar rotundas em vez de depender de luzes da rua; 
 Realize um estudo de drenagem em todo o território; 
 Adicione redundâncias ao sistema de águas residuais, elimine algumas estações 

de bombeamento e separe as águas residuais dos sistemas de águas pluviais; 
 Fechar os aterros de Bovoni e Anguilla e mandatar um programa de reciclagem 

para todo o território; 
 Expandir os sistemas de água para atender comunidades isoladas; 
 Introduza os registros eletrônicos de saúde em todo o território. 

A terceira recomendação recomenda o fortalecimento da governança e 
regulamentação, com foco especial em energia e saúde. Especificamente: 

 Elabore planos de emergência detalhados para se preparar para eventos 
extremos em todas as categorias, concentrando-se especialmente na geração de 
energia de backup e na coordenação da resposta do governo; 

 Reformar o processo de compra de energia, atualizar as estruturas tarifárias e 
melhorar e esclarecer a governança do sistema; 

 Atualize os códigos de construção com base no que foi aprendido nos furacões; 
 Lobby Congresso para passar uma melhor taxa de reembolso Medicaid com o 

governo federal; 
 Reformar o sistema para as diretorias do hospital e reconsiderar a criação da 

troca de serviços de saúde no território. 



 Finalmente, o relatório sugere maneiras de planejar e preparar melhor as tempestades 
futuras: 

 Instale a geração de energia de backup que pode funcionar por longos períodos 
de tempo; verifique se os geradores estão cheios e mantidos; 

 Criar um Centro de Operações de Emergência (EOC) para o território como um 
todo; revisar os planos de emergência da agência; desenvolver listas de 
verificação pré-furacão que as agências devem seguir; equipar e treinar 
funcionários do governo para usar telefones por satélite e outras tecnologias de 
emergência. 

A Força-Tarefa era composta de representantes de agências governamentais, 
autoridades locais e membros da comunidade, bem como especialistas em negócios e 
ambientais e líderes de pensamento de todos os Estados Unidos que doaram seu tempo 
e contribuíram para as recomendações. Ele também foi influenciado por comentários 
públicos, com mais de 500 membros da comunidade que participaram de cinco reuniões 
comunitárias em St. Croix, St. John e St. Thomas, bem como dois workshops de 
resiliência e muitas outras reuniões de grupos de interesse especial com foco em 
moradia e moradia. economia. 

As atividades da Força-Tarefa foram financiadas por uma doação da Fundação 
Comunitária das Ilhas Virgens. Clifford Graham, Presidente e CEO da Companhia das 
Índias Ocidentais (WICO), liderou o Grupo Consultivo da Força-Tarefa como Presidente, 
juntamente com a CEO da Força-Tarefa, Dina Simon, que anteriormente atuou como 
conselheira sênior do governador. 

“Nós trabalhamos duro para tornar o relatório um esforço centrado na comunidade e 
esperamos que os ilhéus da Virgin continuem engajados nesse processo de 
reconstrução”, disse Simon. “Queremos ouvir seu feedback e garantir que nossas 
recomendações reflitam as necessidades e melhores práticas da comunidade 
disponíveis para o Território.” 

FONTE:https://myemail.constantcontact.com/FOR-IMMEDIATE-RELEASE--July-20--
2018.html?soid=1130765624539&aid=wMLPLIzyHEo 

 

 

USVI: Força-tarefa de recuperação e resiliência de 
furacões 



Em outubro de 2017, o Governador das Ilhas Virgens dos EUA, Kenneth Mapp, pediu à 
Força-Tarefa de Recuperação e Resiliência de Furacões para desenvolver um relatório 
abrangente sobre o impacto dos furacões de 2017, além de produzir recomendações 
para recuperação e resiliência eficazes. Especificamente, o relatório consistia em 
responder três perguntas para cada um dos vários setores: 

1. O que aconteceu durante os furacões e por quê? 
2. Como as mudanças climáticas afetarão o setor no futuro? 
3. O que o Território fará? 

Este relatório cumpre este mandato e constrói e complementa o trabalho que diferentes 
agências governamentais e organizações não-governamentais têm feito desde as 
tempestades e continuarão a fazer no futuro. Abrange áreas das quais nenhuma 
organização é responsável (como Telecomunicações Privadas), inclui informações sobre 
futuros riscos climáticos desenvolvidos em colaboração com cientistas climáticos 
regionais (Universidade das Ilhas Virgens) e fornece em um único lugar uma lista de 
iniciativas de recuperação e resiliência em todos os 14 setores do relatório (Energia, 
Telecomunicações Públicas e Privadas, Transporte, Água, Resíduos Sólidos e Águas 
Residuais, Habitação, Saúde, Educação, Economia, Categorias Vulneráveis, Filantropia, 
Organizações Sem Fins Lucrativos e Voluntários, Resposta do Governo e Financiamento). 

FONTE:https://first.bloomberglp.com/documents/257521_USVI_Hurricane+Recovery+Taskf
orce+Report_DIGITAL.pdf 

 

 

Um kit de ferramentas para obter resiliência 

O Kit de Ferramentas de Oportunidades de Resiliência de Aprovisionamento (PRO) 
enfoca as maneiras pelas quais as cidades e empresas de serviços públicos podem 
trabalhar imediatamente dentro de seus sistemas de aquisição atuais para permitir 
melhores resultados de resiliência. 

Os processos de aquisição locais têm o potencial de permitir essa transição ou de 
impedi-la completamente. A maioria dos processos de aquisição existentes torna mais 
fácil para os governos e autoridades públicas comprarem o que já possuem, fornecido 
por empresas com as quais já trabalharam antes. 

Esse viés em direção ao familiar pode manter os tomadores de decisão presos em uma 
abordagem de substituição de “partes e peças”, mesmo quando há soluções disponíveis 
que possibilitam atualizações, substituições ou transformação de atacado mais 
econômicas.  



O objetivo deste kit de ferramentas é ajudar pequenas e médias cidades a acessar novas 
ideias, novos parceiros e novos recursos para suas necessidades de sistemas legados de 
água de maior prioridade, testando um conjunto de ferramentas de aquisição já usadas 
com sucesso nas grandes cidades. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/61065_procuringresilience.pdf 

 

Um guia para o patrocínio de títulos de resiliência 
no setor público  
Cidades ao redor do mundo estão enfrentando eventos climáticos cada vez mais 
frequentes e severos. Muitos governos e os serviços públicos são superexpostos e 
subestimados para esses riscos e outros, incluindo terremotos, inundações e incêndios 
florestais. Em áreas urbanas altamente desenvolvidas, os líderes locais também estão 
lidando com sistemas de infraestrutura de envelhecimento e falhas que aumentam o 
potencial de falhas em cascata e perdas devastadoras. Nos países e regiões em 
desenvolvimento, as autoridades estão lutando para administrar o rápido crescimento, 
atender à demanda por novos serviços e infraestrutura e gerenciar as conseqüências do 
desastre comunidades informais. 

FONTE:http://www.refocuspartners.com/wp-content/uploads/pdf/RE.bound-Program-
Report-September-2017.pdf 

 

Parcerias público-privadas de infraestrutura resiliente 
(PPPs): contratos e aquisições - o caso do Japão 

Este relatório apresenta um estudo de caso de projetos de parceria público-privada 
(PPP) de infraestrutura no Japão sob o componente de desenvolvimento de 
conhecimento. O Japão está altamente exposto a riscos de desastres naturais que vão 
desde terremotos, tsunamis, ciclones, enchentes e deslizamentos de terra a erupções 
vulcânicas. A experiência do Japão na estruturação de PPPs de infraestrutura resiliente 
oferece recomendações de políticas e insights sobre como os desastres e os riscos 
climáticos podem ser gerenciados sob PPPs. 

A infraestrutura econômica resiliente desempenha um papel cada vez mais importante 
na mitigação de riscos de desastres naturais, incluindo riscos hidrometeorológicos e 
geofísicos, especialmente nos contextos de variabilidade e mudança climática. Com 
base nas abordagens teóricas dos principais desafios nas PPPs de infraestrutura 
resiliente descritas pelo PPIAF, o Global Infrastructure Facility (GIF) do Banco Mundial e 



o Hub de Gerenciamento de Risco de Desastres de Tóquio (DRM) iniciaram um projeto 
de conhecimento sobre "PPPs de Infraestrutura Resiliente - Contratos e Aquisições" para 
aproveitar o conhecimento ea experiência adquiridos com projetos de PPP em países 
selecionados para ajudar os governos de países de baixa e média renda a preparar e 
estruturar PPPs de infraestrutura resiliente a desastres.  

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/479931516124878843/pdf/122703-WP-PUBLIC-

P161727-ResilientInfrastrcuturePPPJapanCaseStudyFINALweb.pdf 

FONTE:https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/PPP_Solutions%20Brief%20Japan%20Ca

se%20Study_20171222%20FINAL.PDF 

 

Compreensão local do risco de desastres e resiliência dos 
meios de subsistência: o caso dos pequenos produtores 
de arroz e das inundações no Equador 

Sob a premissa de que a resiliência de um sistema é parcialmente uma função de sua 
capacidade de gerenciar riscos, este documento apresenta sistematicamente um 
processo passo a passo para desenvolver e aplicar uma avaliação participativa de risco 
como uma forma aproximada de entender melhor a resiliência de meios de subsistência 
de uma perspectiva local. , especificamente no contexto de pequenos produtores de 
arroz localizados em áreas propensas a inundações no Equador. Esse processo é 
caracterizado principalmente por (i) abordar os pequenos agricultores para determinar 
os ativos de subsistência que são relevantes para eles, como eles poderiam ser 
entendidos como estando em risco e como sua situação de risco deve ser medida e 
interpretada; e (ii) usando desenhos e histórias como uma ferramenta de pesquisa 
combinada para atualizar a memória no processo de coleta de dados. 

O processo de pesquisa diferenciado mostrou que (i) incluir conhecimento local e 
interpretação do risco desde o início da construção da ferramenta de avaliação resulta 
em uma aplicação mais fácil no campo; (ii) desenhar e contar histórias como uma 
ferramenta combinada, por um lado, ajudou os participantes a fornecer informações 
detalhadas sobre fatos, sentimentos e dinâmicas sociais, e, por outro lado, nos permitiu 
avaliar indiretamente sua disposição de colaborar e as estratégias para fazê-lo; e (iii) 
estratégias populares ou inovadoras, envolvendo recursos tangíveis e intangíveis, 
identificadas em todas as etapas, provaram ser um elo entre a resiliência local e as 
capacidades de gerenciamento de risco. 

FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212420917303680?token=D5F563CB21
5E6248E35457EAFBCC852575000277D334A42CE735CF4C3FA64B7322F596764918FDBAF00D
5B73EEA7F0FF 



 

Por que as tempestades mais selvagens? É um problema 
de 'dados carregados' 

De  Somini Sengupta 

Os cientistas do clima não podem dizer onde ou quando a próxima grande tempestade 
atingirá, mas todas as evidências apontam para isso: o aquecimento global está levando 
o planeta a uma era de chuvas mais selvagens e perigosas, com consequências ruinosas 
e duradouras. 

"Onde chove, está chovendo mais", disse Raghu Murtugudde, professor de ciência dos 
sistemas da Terra na Universidade de Maryland, que editou um livro recente sobre 
condições climáticas extremas nos trópicos. "É a clássica analogia dos dados 
carregados". 

Os dados, ele disse, estão “levantando alguns números com mais frequência” na forma 
de clima extremo. Como? Os gases de efeito estufa que os seres humanos já injetaram 
na atmosfera aqueceram o planeta e agora carregam tanta umidade no ar que 
aumentam o risco de precipitação mais extrema. 

FONTE:https://www.nytimes.com/2018/10/05/climate/rain-floods-extreme-weather.html 

 
Tufões nas Filipinas matam desproporcionalmente as 
meninas do bebê 
As meninas têm um risco maior do que os meninos de morrer nos meses e anos após 
um tufão, dizem os pesquisadores. 

Alguém preso em um tufão está em um momento ruim. Mas se você for uma menina, 
você deve ter uma experiência ainda pior , com um risco elevado de morte que dura dois 
anos após a passagem do tufão. 

Esse é o caso nas Filipinas, pelo menos, de acordo com uma análise do clima violento do 
país. Dois economistas da Bay Area, Solomon Hsiang, da UC Berkeley, e Jesse Anttila-
Hughes, da Universidade de San Francisco, analisaram os últimos 25 anos de tufões nas 
Filipinas. Eles descobriram o que eles chamam de "aumentos dramáticos" nas taxas de 
mortalidade de meninas nascidas na esteira dessas tempestades que derrubam 
árvores, segundo o centro de notícias de Berkeley : 



Os economistas descobriram que enquanto as autoridades reportam cerca de 740 
mortes em média todos os anos devido à exposição a tufões nas Filipinas, a mortalidade 
pós-tifão entre as meninas é aproximadamente 15 vezes maior do que isso, 
provavelmente devido aos efeitos indiretos de piora da tempestade. Como as Filipinas 
são tão duramente afetadas por tufões todos os anos, os autores estimam que essas 
mortes infantis tardias são responsáveis por aproximadamente 13% da taxa de 
mortalidade infantil total do país.   

Em outras palavras - santo moly. O que é responsável por esta descoberta 
surpreendente? Os economistas começam com a suposição de que os pais não estão 
permitindo intencionalmente que seus filhos pereçam. O que eles supõem que ocorre é 
algo como isto: um tufão ruim rasga a terra, causando todos os tipos de desordem 
ventosa e, possivelmente, uma tempestade, como a que aconteceu no dia 8 de 
novembro com o horrível Super Tufão Haiyan : 

Depois que o céu estiver claro, os pais precisam decidir a melhor maneira de alocar seu 
tempo e recursos para salvar suas famílias. A tomada de decisões neste período caótico 
pode levar a várias propostas arriscadas para as meninas. Às vezes, os adultos assumem 
que seus recém-nascidos são mais duros do que realmente são, dizem os pesquisadores, 
e permitem que eles incorram em níveis de negligência que não estão fisicamente 
preparados para manipular. Eles também podem alimentá-los com diferentes tipos de 
alimentos do que os meninos ou dar-lhes diferentes tipos de cuidados, conscientemente 
ou não, com resultados potencialmente fatais.  

O tamanho de uma família também é importante para as chances de sobrevivência das 
meninas. Enfrentando a necessidade, muitos pais empobrecidos cortaram gastos em 
coisas como alimentação, saúde e educação. Recursos escassos são então objeto de 
uma terrível concorrência entre os membros da família, escreve Berkeley: 

O risco de uma menina morrer depois de um tufão dobra se ela tiver irmãs mais velhas 
em casa, e o risco dobra novamente se ela tiver irmãos mais velhos - sugerindo que a 
disputa por recursos entre irmãos pode ter um papel fundamental nessas mortes. Os 
pesquisadores não encontraram um pico nas taxas de mortalidade de bebês do sexo 
masculino, mas descobriram um risco elevado de mortalidade entre bebês do sexo 
feminino que dura até dois anos após um tufão ... 

“Os bebês são mais frágeis que outros membros da família, e alguns não conseguem 
lidar com isso quando as famílias cortam. Sua saúde se deteriora gradualmente e, um 
dia, eles simplesmente não conseguem sobreviver ”, disse Hsiang. “Achamos que os 
fatores econômicos são fundamentais, porque quase metade das meninas que 
morreram não nasceram nem conceberam quando as várias tempestades atingiram.” 

FONTE:https://www.citylab.com/life/2013/11/how-philippines-typhoons-disproportionately-kill-

baby-girls/7645/ 

 



 

 

FONTE:http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2018/downloads/2018-
GRID.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTOS 

 
                                   http://www.amigosdelviento.org/ 

 



 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

        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 

         CEPED – PARANÁ 

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

                    


