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Primeiro Sistema de Controle de Órbita e Atitude de 
satélites desenvolvido no Brasil será utilizado para 
monitoramento do Cemaden 
Quatro meses após a assinatura do Protocolo de Intenções entre o Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e a Visiona Tecnologia 
Espacial – com o objetivo de desenvolver tecnologias para monitoramento e emissão de 
alertas de risco de desastres geo-hidrológicos, utilizando sistemas e sensores de 
satélites de observação da Terra – foi anunciada pela Visiona a conclusão da primeira 
etapa do acordo: o desenvolvimento do Sistema de Controle de Órbita e Atitude de 
satélites, conhecido pela sigla, em inglês, AOCS (Attitude and Orbit Control System). A 
próxima etapa será validar esses sistemas em um satélite operacional, previsto para o 
início de 2020, com o lançamento do nanossatélite VCUB1. 

Responsável pelas funções de navegação, apontamento e controle do satélite, o sistema 
AOCS é inédito no País, permitindo apontar com precisão sua câmera para o local que 
se deseja coletar imagens, ou ainda,  acionar o seu sistema de propulsão para realizar 
uma correção desejada de órbita. 

O acordo firmado entre as instituições foi o desenvolvimento, em conjunto, de soluções 
para a coleta e transmissão de dados da rede observacional do Cemaden, empregando 
sistemas e sensores de satélites. Os dados da rede observacional são utilizadas no 
monitoramento e emissão de alertas de risco de desastres, como deslizamentos, 
inundações e enxurradas. 

Concepção do nanossatélite VCUB1 para coleta de dados 
Conforme informações técnicas da Visiona, o satélite estará equipado com uma câmera 
de alta resolução espacial capaz de coletar imagens com qualidades radiométrica e 



geométrica superiores às encontradas no mercado, fatores fundamentais para 
aplicações agrícolas e de proteção do meio ambiente. 

O VCUB1 contará, também, com um sistema de coleta de dados, baseado na tecnologia 
de rádio definido por software voltado, inicialmente, a aplicações de coleta de dados 
hidrometeorológicos, mas que pode ser atualizado mesmo após o lançamento para a 
inclusão de outras aplicações de Internet das Coisas (do inglês, Internet of Things – IoT) 
de uma forma mais ampla. 

“Maior robustez e mais confiabilidade na transmissão instantânea das informações para 
a rede observacional são as vantagens esperadas nessa nova tecnologia desenvolvida 
entre Visiona e Cemaden.”, destaca o diretor do Cemaden, Osvaldo Moraes. Ele explica 
que no monitoramento essa precisão é necessária, principalmente, no momento mais 
crítico e emergencial para a emissão de alertas de risco de desastres geo-hidrológicos. 

O desenvolvimento do nanossatélite VCUB1 pela Visiona conta com a participação, além 
do Cemaden, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina (SENAI-
SC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) assim como o apoio da Empresa 
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). Será o primeiro satélite 
projetado integralmente pela indústria nacional. Apesar de estar situado na classe dos 
nanossatélites e possuir apenas 10 quilos de massa, o VCUB1 possui arquitetura 
altamente sofisticada e características como precisão de apontamento, estabilidade e 
geração de energia típicas de satélites bem maiores. 

(Fonte: Ascom-Cemaden e Visiona) 
FONTE:https://www.cemaden.gov.br/primeiro-sistema-de-controle-de-orbita-e-
atitude-de-satelites-desenvolvido-no-brasil-sera-utilizado-para-monitoramento-do-
cemaden/ 

 

Combate aos crescentes custos de inundação do Canadá: 
a infraestrutura natural é uma opção subutilizada 

Este relatório demonstra como quantificar os benefícios e custos da infraestrutura 
natural, como lagoas, áreas úmidas e áreas com vegetação, como um complemento 
forte ou uma alternativa viável às opções de infraestrutura cinza para a mitigação de 
inundações no Canadá. Como uma regra geral, em ordem de preferência, o meio mais 
eficaz em termos de custo para mitigar as perdas por inundação utilizando sistemas 
naturais é: (i) reter o que você tem; (ii) restaurar o que você perdeu; e (iii) construa o 
que você precisa. 

Este relatório apresenta ampla evidência para sugerir que os esforços dos governos para 
limitar o risco de inundação podem ser consistentes com - e reforçar - a sua 
responsabilidade fiduciária de administrar a boa governança. O risco de inundação está 



aumentando em todo o Canadá a partir de fontes fluviais, como rios e lagos; fontes 
pluviais, como chuvas intensas que inundam ambientes urbanos; e fontes costeiras, 
como tempestades agravadas pelo aumento do nível do mar. Como é provável que essa 
responsabilidade cresça em resposta às crescentes mudanças climáticas e aos eventos 
climáticos extremos associados, a infraestrutura natural merece consideração ao lado 
de soluções de infraestrutura cinza como meio de limitar o risco de inundação em todos 
os níveis de governo e em todas as jurisdições. 

Além dos métodos específicos necessários para avaliar e comparar a infraestrutura cinza 
em relação às opções de infraestrutura natural em relação à sua utilidade para mitigar 
o risco, é necessária uma estrutura que forneça orientação aos que consideram ou 
optam por uma solução de infraestrutura natural. A estrutura de implementação da 
infraestrutura natural que está sendo introduzida fornece tal estrutura, e é consistente 
com os compromissos de preservação da infraestrutura natural do Canadá sob o Acordo 
de Paris, a Estrutura Sendai das Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres e 
a Estrutura Pan-Canadense de Limpa Crescimento e Mudança Climática. 

FONTE:http://assets.ibc.ca/Documents/Resources/IBC-Natural-Infrastructure-
Report-2018.pdf 

 

 

EUA: Com enchentes onerosas em alta, o Congresso 
aprova projeto de lei para ajudar as comunidades a se 
prepararem 

Por Forbes Tompkins e Matthew Fuchs 

Se já não estava claro, os últimos dois anos enfatizaram que os americanos precisam de 
melhores mecanismos para lidar com inundações extremas. Os furacões Harvey, Irma, 
Maria, Florence e Michael inundaram centenas de milhares de casas, destruíram 
estradas, hospitais, escolas e outras infraestruturas críticas, e levaram as economias 
locais a um impasse. Os impactos dos furacões e outros desastres causados por 
inundações, que continuaram uma tendência de décadas de climas extremos cada vez 
mais onerosos, não se limitaram às costas: as enchentes causadas pela chuva inundaram 
os estados do interior de Nevada a Virgínia Ocidental. 

Em resposta a este novo normal, o Congresso enviou na semana passada à legislação da 
Casa Branca que dará às comunidades americanas novos recursos e orientações para 
limitar o impacto dos desastres. O presidente Donald Trump assinou a lei em 5 de 
outubro. 



A Lei de Reforma da Recuperação de Desastres de 2018 permite que o presidente 
separe parte do fundo de alívio de desastre do país para projetos de mitigação pré-
desastres - investimentos feitos antes de tempestades que salvam vidas e propriedades 
quando inundações, furacões e outros desastres naturais. O projeto autoriza o gasto de 
um montante equivalente a até 6% da assistência federal contra desastres. Se esta 
política estivesse em vigor antes dos grandes desastres de 2017, pelo menos US $ 650 
milhões poderiam ter sido disponibilizados para apoiar projetos de mitigação pré-
desastre. Esses investimentos compensam: o Instituto Nacional de Ciências da 
Construção determinou que, em média, cada US $ 1 gasto em mitigação de 
desastre  economiza à sociedade US $ 6  em custos futuros de desastres. 

A lei enfatiza a importância dos códigos de construção atualizados e torna os governos 
locais e estaduais elegíveis para assistência na adoção e aplicação dos códigos e padrões 
que ajudam a limitar os danos causados por desastres. Além disso, a Agência Federal de 
Gerenciamento de Emergências está autorizada a considerar a adoção por parte da 
comunidade desses códigos de proteção ao conceder concessões competitivas para 
mitigação. 

Os tipos de projetos elegíveis incluem aqueles que elevariam as casas e outros edifícios 
acima das alturas de inundação previstas; restaurar as zonas húmidas e criar espaços 
verdes  para ajudar a absorver as águas das cheias; e ajudar a comprar os residentes em 
áreas de risco que desejam sair do caminho do perigo. 

O furacão Florence foi o 12º  evento de chuvas de 1 em 1.000 anos  nos EUA desde o 
início de 2016.  É mais claro do que nunca que, para reduzir os danos e aumentar a 
segurança pública, as comunidades americanas devem estar melhor preparadas para 
desastres. A Lei de Reforma da Recuperação de Desastres, de 2018, dará aos governos 
estaduais e locais mais recursos para reduzir proativamente os riscos, economizar 
dinheiro dos contribuintes e proteger os residentes dos EUA contra a ameaça cada vez 
maior de inundações. 

FONTE:https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2018/10/03/with-costly-

floods-on-the-rise-congress-passes-bill-to-help-communities-prepare 

 

 

Projeto do Plano Nacional de Adaptação apoiado pelo 
PNUD na Bósnia e Herzegovina beneficia de doação de US 
$ 2,5 milhões do Fundo Verde para o Clima 

O Governo da Bósnia e Herzegovina, com o apoio do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD) lançou hoje um novo projeto financiado pelo Fundo Verde 



para o Clima (GCF) com um subsídio de US $ 2,56 milhões para avançar o processo do 
Plano Nacional de Adaptação e atingir as metas delineadas no Acordo de Paris e na 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

O PNUD, em parceria com instituições governamentais de todos os níveis, implementará 
o projeto de quatro anos “Adiantamento do processo do Plano Nacional de Adaptação 
(NAP) para o planejamento de investimento de médio prazo em setores sensíveis ao 
clima na Bósnia-Herzegovina.” 

No Workshop de Iniciação realizado em Sarajevo, o projeto foi apresentado aos 
representantes das autoridades estaduais, de entidades, cantonais e municipais. 

“O financiamento do Fundo Verde para o Clima será usado para permitir que o governo 
integre os riscos relacionados às mudanças climáticas, estratégias de enfrentamento e 
oportunidades nos processos de planejamento e orçamento de desenvolvimento”, disse 
Sukhrob Khoshmukhamedov, Representante Residente do PNUD na Bósnia e 
Herzegovina. 

Eventos climáticos extremos estão se tornando mais frequentes na Bósnia e 
Herzegovina (B & H). Nos últimos 16 anos, a seca foi experimentada durante sete 
temporadas e anos com inundações são muito comuns. 

O projeto avançará no planejamento de adaptação da B & H com foco em abordagens 
setoriais, aprimorando a base de conhecimento para adaptação, priorizando 
intervenções de adaptação a médio prazo, fortalecendo as capacidades institucionais de 
integração da adaptação às mudanças climáticas e demonstrando maneiras inovadoras 
de financiar a adaptação a nível subnacional. e níveis do governo local. 

As atividades propostas resultarão na compilação de um Plano Nacional de Adaptação 
e em uma estratégia de implementação com foco na ampliação da adaptação em 
setores-chave para o médio prazo. 

O Ministro Adjunto do Ordenamento do Território, Engenharia Civil e Ecologia da 
Republika Srpska, Miloš Jokić, salientou que o desenvolvimento de um Plano Nacional 
de Adaptação é extremamente importante dado que os documentos de planeamento 
serão desenvolvidos no âmbito do projeto, que fornecerá orientações concretas sobre 
como atuar em termos de ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. 

“Esta documentação deve ajudar-nos a garantir subvenções adicionais no próximo 
período, de modo a aumentar o investimento nesta área, especialmente nos sectores 
da água e agricultura, onde é crucial adaptar-se aos impactos das alterações climáticas,” 
disse Jokić. 

Através do projeto, o Governo da Bósnia-Herzegovina irá também desenvolver 
instrumentos de financiamento de investimento a nível municipal com envolvimento do 
sector público e privado, e construir capacidade nacional, sub-nacional e setorial para 
integrar e integrar o planeamento e orçamentação de risco. 



O projeto financiado pelo Fundo Verde para o Clima será implementado em parceria 
com o Ministério do Comércio Externo e Relações Económicas da Bósnia e Herzegovina, 
Ministério do Ordenamento do Território, Engenharia Civil e Ecologia da República 
Srpska, Ministério da Agricultura, Florestas e Gestão da Água da Republika. Srpska, 
Ministério da Agricultura, Gestão da Água e Florestas da Federação da Bósnia e 
Herzegovina, e Ministério do Meio Ambiente e Turismo da Federação da Bósnia e 
Herzegovina. 

Por favor, verifique o seguinte link para mais fotos http://bit.ly/GCFProjectsinBiH 

FONTE:http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/en/home/presscenter/articles/20
18/NAPLaunch.html 

 

 

Construindo a resiliência do Butão a desastres e 
mudanças climáticas 

Por Dechen Tshering  

A monção de 2016 foi  muito mais pesada que o normal,  afetando quase todo o Butão, 
especialmente no sul. 

Deslizamentos de terra danificaram a maioria das estradas principais e estradas 
menores do país. Pontes foram lavadas, isolando comunidades. 

A rodovia Phuentsholing -Thimphu, que leva comida e combustível da Índia para a 
metade do Butão, foi atingida em vários locais, e a ponte de Kamji entrou em colapso, 
deixando os moradores da capital e dos distritos próximos em pânico por medo de falta 
de alimentos e combustível. 

No geral, as inundações derrubaram o Produto Interno Bruto do Butão em 0,36%. 

Embora não sejam tão destrutivas quanto as monções de 2016, inundações repentinas 
e deslizamentos de terra estão se tornando uma ocorrência anual nas estradas do Butão. 

Guiado por sua   visão da Felicidade Nacional Bruta , o  Butão  é o único país do mundo 
com  carbono negativo  e demonstrou  uma liderança incomparável  no combate à 
mudança climática. 

Mas apesar do progresso, o Butão ainda tem maneiras de entender e se adaptar aos 
impactos da mudança climática. E com os efeitos da mudança climática se 
intensificando, espera-se que a freqüência de perigos hidrometeorológicos significativos 
aumente. 



Para esse fim, o  Butão está em parceria com instituições de desenvolvimento, incluindo 
o Banco Mundial, para fortalecer seus serviços hidrológicos e meteorológicos e melhor 
preparação para desastres. 

Com base no estudo  Modernizando o clima, a água e os serviços climáticos: um roteiro 
para o Butão , o  Butão: O Projeto Regional da Hydromet Services e Resiliência a 
Desastres  visa fazer exatamente isso. 

O projeto será pioneiro na previsão de enchentes e nos alertas meteorológicos para 
ajudar os agricultores a aumentar o rendimento de suas colheitas - o primeiro no Butão 
- e melhorar a previsão do tempo e o gerenciamento de desastres. Como um agricultor 
da aldeia de Namseyling observou: “As fortes chuvas às vezes danificam nossas 
plantações. Ficaremos muito gratos se obtermos informações oportunas sobre o tempo, 
como quando vai chover, será muito útil para nós. ” 

Apoiado por doações do  Fundo Global para Redução de Desastres e Recuperação  e 
da Iniciativa de Água do  Sul da Ásia , este projeto baseia-se em investimentos contínuos 
no Butão e em toda a região como parte dos esforços mais amplos do Banco Mundial 
para fortalecer os serviços de hidrometria e resiliência a desastres no sul da Ásia. 

Trashi Namgyal, engenheiro do  Centro Nacional de Hidrologia e Meteorologia , 
destacou a importância do projeto que, segundo ele, “nos permitirá visualizar 
cientificamente os dados hidrelétricos disponíveis e tornar as informações e serviços 
mais utilizáveis para o público. " 

FONTE:http://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/node/1528 

 

 

Nível global do mar pode subir 50 pés em 2300, diz estudo 

A média global do nível do mar pode subir cerca de 8 pés até 2100 e 50 pés até 2300 se 
as emissões de gases do efeito estufa continuarem altas e a humanidade se mostrar 
infeliz, de acordo com uma revisão das projeções feitas por Rutgers e outros cientistas. 

Desde o início do século, o nível médio do mar global subiu cerca de 0,2 pés. Sob 
emissões moderadas, as estimativas centrais da média global do nível do mar de 
diferentes análises variam de 1,4 a 2,8 pés por 2100, 2,8 a 5,4 pés por 2150 e 6 a 14 por 
2300, de acordo com  o estudo, publicado na  Annual Review of Meio Ambiente e 
Recursos . 

E com 11 por cento dos 7,6 bilhões de habitantes do mundo vivendo em áreas com 
menos de 33 pés acima do nível do mar, a elevação dos mares representa um grande 
risco para populações costeiras, economias, infraestrutura e ecossistemas em todo o 
mundo, diz o estudo. 



O aumento do nível do mar varia com a localização e o tempo, e os cientistas 
desenvolveram uma série de métodos para reconstruir as mudanças passadas e projetar 
as futuras. Mas, apesar das abordagens diferentes, uma história clara está surgindo com 
relação às próximas décadas: de 2000 a 2050, o nível do mar global médio 
provavelmente subirá de 6 a 10 polegadas, mas é extremamente improvável que suba 
mais de 18 polegadas. Além de 2050, as projeções são mais sensíveis às mudanças nas 
emissões de gases de efeito estufa e às abordagens para projetar mudanças no nível do 
mar. 

“Há muito que se sabe sobre mudanças no nível do mar no passado e no futuro, e muito 
do que é incerto. Mas a incerteza não é uma razão para ignorar o desafio ”, disse o co-
autor do estudo,  Robert E. Kopp , professor do  Departamento de Ciências da Terra e 
Planetárias  da  Rutgers University – New Brunswick  e diretor do Instituto Rutgers  da 
Terra, Oceano, e ciências atmosféricas . “Caracterizar cuidadosamente o que é 
conhecido e o que é incerto é crucial para gerenciar os riscos que o aumento do nível do 
mar representa para as costas em todo o mundo.” 

Os cientistas usaram estudos de caso de Atlantic City, Nova Jersey, e de Cingapura para 
discutir como os métodos atuais para a reconstrução de mudanças no nível do mar 
podem restringir futuras projeções globais e locais. Eles também discutiram abordagens 
para o uso de projeções científicas no nível do mar e como projeções precisas podem 
levar a novas questões de pesquisa no nível do mar. 

Uma grande parte do aumento do nível do mar no século 20, incluindo a maior parte do 
aumento global desde 1975, está ligada ao aquecimento global causado pelo homem, 
segundo o estudo. 

Kopp conduziu a revisão com Benjamin P. Horton, um ex-professor da Rutgers, 
atualmente na Universidade Tecnológica de Nanyang, em Cingapura. Os co-autores 
incluem  Andra J. Garner , professor assistente de pesquisa no Departamento de 
Ciências da Terra e Planetárias da Rutgers, e outros cientistas do Boston College e da 
Nanyang Technological University. 

FONTE:https://news.rutgers.edu/global-sea-level-could-rise-50-feet-2300-study-
says/20181007#.W8KOJWhKjIV 

 

 

Curso de capacitação do Cemaden e Defesa Civil aborda 
gestão de riscos de desastres geo-hidrológicos 
Com o objetivo de aprimorar o trabalho integrado de monitoramento e alerta entre o 
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e as 



Defesas Civis, foi realizado o curso de capacitação em gestão de riscos de desastres, com 
uma programação que incluiu intercâmbio de experiências, palestras, apresentações 
técnico-científicas sobre vulnerabilidades e previsão de risco, além de simulados de 
cenários de risco para emissão de alertas. 

Organizado pelo Cemaden, em parceria com a Defesa Civil de São José dos Campos e 
Coordenação Regional das Defesas Civis do Vale do Paraíba, com apoio do Comando de 
Bombeiros da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, a capacitação ocorreu entre os 
dias 24 e 27 de setembro. O curso contou com a participação, também, das Defesas Civis 
municipais de Jacareí e Campos do Jordão (do estado de São Paulo), de Maricá e 
Resende ( do Rio de Janeiro) e de Guamaré (Rio Grande do Norte). 

“A gestão de risco está relacionada com a gestão de conhecimento técnico-científico, 
dos cenários de risco, bem como da estruturação e tratamento lógico dos dados de risco 
de desastre.”, afirmou a diretora substituta e coordenadora de Relações Institucionais 
do Cemaden, Regina Alvalá, durante o evento.  “É no município que ocorre o desastre e 
onde precisa ser trabalhada a prevenção. Por isso, é importante essa interação entre o 
Cemaden e as Defesas Civis estaduais e municipais”, complementa a diretora. 

Experiências locais e conhecimentos técnico-científicos 
O curso foi realizado em duas etapas: nos dois primeiros dias, a programação foi no 
Parque Tecnológico de São José dos Campos, iniciando com as Defesas Civis 
apresentando o cenário de cada município. Também foram realizadas palestras 
institucionais e técnico-científicas, apresentadas pelos pesquisadores e tecnologistas da 
Sala de Situação do Cemaden. Nessa fase, foram apresentados temas sobre 
vulnerabilidades, cenários de riscos geológicos, como os principais movimentos de 
massa, adensamento urbano, entre outros. Também, foram apresentados os cenários 
de riscos, bacias e modelos hidrológicos, além da abordagem sobre tomadas de decisão 
e emissão de alertas, finalizando com a visita à Sala de Situação do Cemaden. 

Na segunda etapa, o curso passou para a ser ministrado pela Defesa Civil de São José 
dos Campos, compartilhando sua experiência no atendimento a alertas de risco durante 
o período de chuvas. Foram apresentados os resultados da parceria entre a Defesa Civil 
do município e o Rinem (Rede Integrada de Emergências) do Vale do Paraíba, que 
viabiliza o atendimento em desastres em conjunto pela iniciativa privada e o poder 
público. Houve uma visita institucional na sede da Embraer (Empresa Brasileira de 
Aeronáutica). 

A programação foi finalizada com a visita em campo de uma área de risco de inundação 
e deslizamento, no bairro Mirante do Buquirinha, região norte de São José dos Campos. 
Os participantes do curso conheceram os procedimentos do monitoramento e o 
trabalho de prevenção junto aos moradores da área pela Defesa Civil do município. 
Nessa área de risco, os participantes receberam, também, informações técnico-
científicas de tecnologistas da Sala de Situação do Cemaden. Foram mostradas as 
identificações das vulnerabilidades,  abordando as previsões de risco e fatores 
associados a chuvas e ações humanas  que podem  causar inundação e/ou deslizamento. 



(Fonte: Ascom-Cemaden e Ascom-PMSJC) 
FONTE:https://www.cemaden.gov.br/curso-de-capacitacao-do-cemaden-e-defesa-civil-
aborda-gestao-de-riscos-de-desastres-geo-hidrologicos/ 

 

EVENTOS 

 

Inscrições para 2º Seminário Regional em Defesa Civil 
estão abertas 

 

A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Defesa Civil, realiza neste mês de outubro o 2º 
Seminário Regional em Defesa Civil, que neste ano terá o tema “A importância da 
prevenção de incêndios prediais”. 

O evento será realizado no próximo dia 29, entre as 8h30 e 12h, na sede do Ciesp, que 
fica na avenida Clóvis Oger, 706, no Distrito Industrial. Também será servido café da 
manhã a partir das 8h. 

Programação 

8h – Café da Manhã 



8h30 – Abertura Oficial com a presença do Prefeito Edinho Araújo 

9h– Início dos Painéis 

1- Regularização de edificações junto ao Corpo de Bombeiros: Cap. Renato Neves (C. 
Bombeiros) 

2- Manutenção equipamentos de combate a incêndio: Eng. Paulo H. Silva 

3- Saídas de Emergências: Ten Fantini (C. Bombeiros) 

4- Brigada de Incêndio: Cel Carlos Lamin (Defesa Civil) 

5- Mesa Redonda com palestrantes para perguntas 

As inscrições podem ser feitas acessando o link abaixo: 

FONTE:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUKUtUqb3eO7aOnnDl0Jl_4A94ve9G6
eidYJOYlD-Tg-2gtg/viewform 

 

 

 



 
 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

        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 

                    


