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Araguari realiza o 1º Seminário de Proteção e Defesa Civil

A Prefeitura de Araguari, a 2ª CIA de Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a Defesa Civil
de Araguari, em parceria com Universidade Federal de Uberlândia realizaram na quintafeira (13) no auditório da CDL Araguari o 1º Seminário de Proteção e Defesa Civil.
O evento tem como principal objetivo informar a todos os cidadãos sobre o
Projeto "Construindo Cidades Resilientes” que tem como principal fundamento a
elaboração de planos, ações e cuidados de prevenção e enfrentamento às adversidades
climáticas que podem vir a assolar qualquer município, seja danos ambientais ou ao ser
humano.
Em Araguari foi criado a COMPDEC - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa
Civil, que é o órgão responsável pela execução, coordenação e mobilização de todas as
ações de defesa civil no Município. A Coordenadoria tem entre suas funções,
desenvolver planos de prevenção, informação sobre mapa de riscos do município, além
de monitorar, alertar e informar a população para que esteja preparada com relação às
mediadas a serem adotadas em situações de catástrofe. Em Araguari a COMPDEC é
coordenada pelo Secretário de Serviços Urbanos e Distritais, Rodrigo Costa Ferreira e
conta com apoio da Secretaria de Meio Ambiente e da 2ª Companhia do Corpo de
Bombeiros Militar.

No Seminário foram apresentados dados climáticos com pesquisadores da UFU Universidade Federal de Uberlândia, que podem auxiliar na prevenção de riscos. Através
da parceria com o município, foi instalada uma Estação Climatológica que estará em
funcionamento nos próximos 15 dias é fornecerá informações em tempo real sobre o
clima da cidade.
O momento foi marcado também pela assinatura do termo de adesão a Campanha
Mundial “Construindo Cidades Resilientes”. A campanha criada pela ONU –
Organização das Nações Unidas, através do UNISDR - Escritório das Nações Unidas
para a Redução do Risco de Desastres visa preparar as cidades para serem mais
resilientes. Na oportunidade foram apresentados os planos e ações de Araguari que
estão bem adiantados nas prevenções de tais fatores.
“A Defesa Civil somos todos nós. É necessário instruir a todos e principalmente a
população para que juntos possamos ser mais resilientes em todas as situações, em
específico as de maior calamidade”, disse o Tenente Coronel André Casarin,
Comandante do 2º Comando Operacional de Bombeiros.
O Vice-Prefeito, Clayton Fernandes (PSB) falou da importância da “Campanha
Construindo Cidades Resilientes”. “É com muita satisfação que Araguari hoje assina o
termo de adesão a Campanha. São situações catastróficas que torcemos para não
acontecer, porém se acaso surgir alguma é preciso estar preparado para as
emergências”, disse o Vice-Prefeito, que no ato representou o Prefeito Marcos Coelho
(MDB).
FONTE:http://www.araguari.mg.gov.br/noticias/araguari-realiza-o-1-seminario-de-protecao-edefesa-civil

Prefeitura discute Sistema Municipal de Proteção e
Defesa Civil
A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) reuniu representantes
das secretarias municipais no Bom Clima na manhã desta quarta-feira (12) para a
reunião quadrimestral do SIMPDEC (Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil),
iniciada em agosto. O encontro objetivou a atualização do planejamento - que teve sua
última publicação em 2004 – e discussão em conjunto em prol da plena execução de
seus tópicos.
O Simpdec consiste na definição da política de minimização de desastres e recursos para
assistência às vítimas e locais atingidos, além de estabelecer a Proteção e Defesa Civil
como um sistema que integra a administração pública nessa missão. A reunião também
discutiu o Plano Municipal de Contingência de Proteção e Defesa Civil – Plamcon, que
está em sua fase final, e os próximos simulados de acidentes em que os agentes vêm
estudando.

O coordenador da Compdec, Waldir Pires, reforçou a gravidade da temporada de chuvas
e do trabalho em conjunto em prol da redução de riscos em uma cidade aeroportuária.
“É um plano que contempla uma possível, ou até mesmo iminente, tragédia, uma vez
que estamos rodeados por muitas empresas, fábricas e pelo aeroporto. Olhamos pelos
riscos que existem no dia a dia, mesmo que o fenômeno natural seja imprevisível.
Agradecemos o engajamento, pois é fundamental nesta missão”, concluiu o coronel.
Imagem: Sidnei Barros/PMG
FONTE:https://www.guarulhos.sp.gov.br/municipal-de-defesa-civil/conteudo/prefeituradiscute-sistema-municipal-de-prote%C3%A7%C3%A3o-e-defesa-civil

Incidência de raios aumenta no verão
Somente em 2018, foram registrados quatro mil raios em Petrópolis
Vitor Garcia – Especial para o Diário
A incidência de raios aumenta com a chegada do verão. Com isso, a população deve ficar
atenta para o aumento de descargas elétricas, que podem colocar em risco a segurança
das pessoas. Segundo dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), somente em 2018 foram registrados em
Petrópolis quatro mil raios. O índice é 32,2% inferior, se comparado ao ano passado,
quando houve 5,9 mil registros.
A professora, Franscisléia Vidal, de 38 anos, formada em Física, explica como são
desenvolvidos os raios.
- Eles são descargas elétricas que ocorrem, geralmente, durante uma tempestade entre
partículas com cargas negativas nas nuvens e positivas no solo. Com o aquecimento do
ar, provocado pelo fenômeno, é gerado um clarão. Com o deslocamento do ar causado
pelo aquecimento, é gerada uma onda sonora, que conhecemos como trovão. O raio e
o trovão acontecem no mesmo momento. Porém, a luz produzida pelo raio chega numa
velocidade bem mais rápida que a do som do trovão - explicou.
O Brasil é localizado geograficamente em uma zona tropical, cujo clima mais quente
favorece a formação de tempestades. Aqui são registrados alguns dos maiores índices
de incidência de raios do planeta: cerca de 77,8 milhões por ano.
- No verão, a atenção deve ser redobrada, por causa do aumento da temperatura e da
umidade, que são fatores que contribuem para o aumento da incidência de raios. Além
deste, outros fatores como a altitude, latitude, corrente de ar, umidade relativa e
proximidade entre águas quentes e frias também chegam a ser determinantes. Vale
destacar que o nosso país tem grande extensão territorial, que está localizada em
latitude, em que ocorre a maior incidência de raios em todo o globo terrestre – disse a
professora.

Um raio pode durar até dois segundos, mas dura, em geral, cerca de meio a um terço de
segundo. No entanto, cada descarga que compõe o raio dura apenas frações de
milésimos de segundos. Para descobrir a distância aproximada de sua queda, entre o
momento em que é observado o clarão e o barulho do trovão, é necessário utilizar a
matemática.
- No momento em que se vê o raio, a pessoa começa a contar os segundos. Quando
escutar o trovão, deve parar de contar. A partir desse momento, basta pegar os
segundos que contou, e o dividir por três. Após a conta, saberá aproximadamente a
distância entre o indivíduo e a queda do raio, em quilômetros. Caso queira saber em
metros, basta multiplicar o valor por mil – ensinou a professora Francisléia.
Medidas preventivas
Mesmo durando pouco tempo, um raio é suficiente para causar queimaduras e outros
danos a diversas partes do corpo. A maioria das mortes de pessoas atingidas por raio é
causada por parada cardíaca e respiratória. Grande parte dos sobreviventes sofre por
um longo tempo com sérias sequelas psicológicas e orgânicas.
De acordo com o Secretário Municipal da Defesa Civil e Ações Voluntárias, Coronel Paulo
Renato Vaz, a população deve estar atenta às principais medidas preventivas com
relação às chuvas com raios.
- Em caso de tempestades de raios, orientamos que a população evite andar por zonas
descampadas - características das áreas rurais - assim como as piscinas, o mar, e até
mesmo não abrir torneiras, já que a água é um excelente condutor de energia. Além
disso, é preciso evitar ficar debaixo de árvores e postes, que também atraem os raios. A
melhor medida de segurança indicada é a permanência das pessoas em locais fechados
– explicou.
Segundo a prefeitura, o Plano Verão municipal conta com uma matriz de atividades e
responsabilidades que determina a função de 49 órgãos no atendimento à população
em caso de tempestades de raio.
Elat
Segundo Elat, Petrópolis recebe 3,8 raios por quilômetro quadrado ao ano, sendo que
um índice acima de cinco raios por km² ao ano já é considerado alto. A cidade está na
posição 43 entre os 92 municípios do Rio de Janeiro, no ranking de densidade. Os seis
primeiros lugares no ranking nacional são formados por cidades do Pará: Santa Maria
das Barreiras (44,32); Redenção (43,26); Conceição do Araguaia (42,22); Santana do
Araguaia (39,96); Cumaru do Norte (38,74) e Bannach (38,19).
FONTE:https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/incidencia-de-raios-aumenta-noverao-159641

ONU e Nasa lançam plataforma para usar satélites no
monitoramento de terras e meio ambiente
Em parceria com a Agência Espacial Norte-Americana (NASA), a Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) anunciou nesta semana (12) o
lançamento de um portal online que promete tornar mais fácil e acessível o
monitoramento do uso da terra por meio de satélites. Portal gratuito permitirá aos
usuários “inspecionar” desde as florestas tropicais até as geleiras.
O sistema, conhecido como Collect Earth Online, dá acesso a imagens de satélite em alta
resolução, produzidas por múltiplas fontes, além de imagens e mosaicos de fotografias
históricos das redes de satélite da NASA e da União Europeia. Com a ferramenta
geoespacial, a FAO espera facilitar a realização de pesquisas e a coleta de amostras.
“Essa inovação permite a coleta de dados atualizados sobre nosso meio ambiente e suas
mudanças, de uma maneira mais eficiente e participativa, usando os especialistas locais
que conhecem a paisagem e a ecologia subsistente”, explicou a chefe de Políticas e
Recursos da Divisão de Silvicultura da FAO, Mette Wilki.
“Ela nos ajuda a obter e ampliar (as aplicações de) informações práticas em um
momento no qual os desafios ambientais estão assumindo uma importância urgente e
sem precedentes.”
Dan Irwin, da NASA, explica que o portal “explora quatro décadas de dados de satélites
e pode ajudar países em todo o mundo a mapear e monitorar suas florestas”.
O especialista gerencia o projeto SERVIR, que desenvolve tecnologias geoespaciais de
ponta para melhorar os processos decisórios sobre questões ambientais em países em
desenvolvimento. A iniciativa é implementada pela NASA em parceria com a Agência
dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).
No início do próximo ano, o Collect Earth Online deverá ser integrado ao Sistema de
Acesso, Processamento e Análise de Dados de Observação da Terra para o
Monitoramento de terras (SEPAL). Esse outro projeto é uma plataforma da FAO baseada
na nuvem. Com a articulação das duas iniciativas, será mais fácil utilizar dados na criação
de mapas.
Em 2019, o portal da FAO e da NASA também fará parte da TimeSync, uma ferramenta
de visualização por satélite criada pela Universidade do Estado do Oregon e o Serviço
Florestal dos Estados Unidos.
De acordo com a agência da ONU, uma vez operando em sua capacidade plena, o Collect
Earth terá novas funcionalidades, como a gestão de desastres e o monitoramento
glacial. A FAO ressalta ainda que, por ser baseado na nuvem e ter código aberto, o

sistema conseguirá ampliar o acesso ao monitoramento por satélite e prevenir perdas
de dados — um ganho significativo quando recursos digitais e computacionais são
limitados.
Isso traz perspectivas promissoras para empreitadas que vão desde tentar proteger o
habitat natural da vida silvestre até projetos mais amplos que, por exemplo, mensuram
os vínculos entre pobreza e biomassa, completou o organismo internacional.
FONTE:http://www.fao.org/news/story/en/item/1173756/icode/
FONTE:http://collect.earth/

Relatório INFORM 2019
Em 2013, o INFORM começou a desenvolver e publicar um Índice Global de Risco de
Crise. Desde então, o INFORM tornou-se um fórum multistakeholder para o
desenvolvimento de análises compartilhadas para ajudar a gerenciar crises humanitárias
e desastres. A INFORM agora tem parceiros de todo o sistema da ONU, doadores,
sociedade civil, comunidade acadêmica / técnica e setor privado. O INFORM Global Risk
Index (GRI) é uma ferramenta amplamente reconhecida e valiosa que apoia a tomada
de decisões dos parceiros INFORM e outros. O processo e a metodologia de análise de
risco INFORM foram estendidos ao nível regional e nacional. Nos últimos dois anos, os
parceiros INFORM têm trabalhado para desenvolver um Índice Global de Gravidade
(GCSI).
Este relatório, portanto, marca um reconhecimento de uma evolução no papel da
INFORM - de um editor de um índice de risco a um fórum para análise compartilhada,
que pode se estender a um conjunto de produtos compartilhados para uso por toda a
comunidade de gerenciamento de desastres e crises.
Este relatório define a visão do INFORM para o futuro, inclui os últimos resultados do
GRI, bem como uma versão protótipo do INFORM GCSI, que será publicado como uma
versão beta em 2019. Os parceiros INFORM acreditam que a disponibilidade de análise
compartilhada de crises e desastres podem levar a uma melhor coordenação dos atores
e melhores resultados para as pessoas em risco e afetadas. Especificamente, o INFORM
cria um espaço e um processo para análise compartilhada que pode apoiar o
desenvolvimento, planejamento e ação conjuntos de estratégias que podem prevenir,
preparar e responder a crises. Isso pode reunir agentes de desenvolvimento,
humanitários e outros para gerenciar riscos e responder melhor quando ocorrem crises.
FONTE: http://www.inform-index.org/

Proteção social adaptativa para um gerenciamento eficaz
do risco de desastres
Este resumo fornece uma visão geral dos programas de proteção social no contexto da
gestão do risco de desastres e da capacidade de adaptação no Nepal. O país possui um
amplo portfólio de programas de proteção social, que, no entanto, ainda não são
adaptativos. Os programas são em sua maioria categóricos por natureza e não são
projetados para construir resiliência das famílias pobres e vulneráveis ou responder a
choques. A Lei de Gestão e Redução de Risco de Desastres de 2017 é a pedra angular da
estratégia de gestão de risco de desastre do governo. Com essa lei, o governo ampliou
seu foco da abordagem reativa tradicional para uma estratégia mais abrangente de
gerenciamento de riscos de desastres que enfoca todos os estágios do ciclo de
gerenciamento de desastres: mitigação, preparação, resposta e recuperação. O ato
também tem provisão para lidar com os impactos de desastres nos meios de
subsistência, além de danos à moradia e infraestrutura. Cria uma Autoridade Nacional
de Redução e Gestão de Risco de Desastres, que ainda não foi estabelecida.
A pobreza e a vulnerabilidade aos choques são generalizadas no Nepal. O Nepal é
altamente vulnerável a riscos naturais substanciais, incluindo terremotos, inundações,
secas e deslizamentos de terra. A topografia difícil e variada e a significativa
vulnerabilidade social tornam o país particularmente suscetível aos impactos negativos
das mudanças climáticas. Os choques devastam especialmente os pobres e os
vulneráveis. Um quarto da população é pobre e uma parcela significativa da população
corre o risco de cair na pobreza como resultado de choques.
FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/555751539350285844/pdf/130707BRI-World-Bank-2018-Nepal-Adaptive-SP-for-Effective-DRM.pdf

Construindo resiliência através do programa inclusivo e
de redução do risco de desastres adaptável ao clima
(BRDR): resumo das conclusões e opções da fase inicial
Construindo resiliência através da redução do risco de desastres inclusivos e adaptáveis
ao clima A região Ásia-Pacífico (BRDR) é um programa de cinco anos que visa melhorar
a cooperação regional na redução do risco de desastres (DRR) e resiliência climática,
compartilhando as melhores práticas e abordagens testadas entre os países. região. O

programa BRDR coloca as abordagens de igualdade de gênero, baseadas em direitos e
em favor dos pobres na vanguarda da RRD.
Este relatório descreve a abordagem geral e estratégia do programa BRDR, destacando
as bases sobre as quais o trabalho futuro será construído, seguido por uma breve
descrição das conclusões da pesquisa relacionada à igualdade de gênero e direitos
humanos. Os resultados planejados e os fluxos de trabalho são então resumidos,
seguidos por um capítulo de discussão da estrutura de monitoramento e avaliação.
O programa é apoiado pela Agência Sueca de Cooperação Internacional para o
Desenvolvimento (Sida) e implementado conjuntamente pela ADPC, a Agência Sueca de
Contingências Civis (MSB), o Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI) e o Instituto Raoul
Wallenberg (RWI).
FONTE:http://www.adpc.net/igo/category/ID1439/doc/2018-r74Yqd-ADPCBRDR_BOOKLET_FINAL.pdf

Cólera no Iêmen: um estudo de caso de prontidão e
resposta a epidemias
O objetivo principal deste relatório foi identificar as lições aprendidas desde a fase de
preparação e detecção até o final da segunda onda da epidemia de cólera no Iêmen para
melhor se preparar para futuros surtos no Iêmen e contextos semelhantes.
Em 2015, as Nações Unidas declararam o Iêmen como uma emergência de nível 3. Em
28 de setembro de 2016, um surto de cólera em larga escala começou. Entre 27 de abril
de 2017 e 1º de julho de 2018, foram registrados mais de um milhão de casos suspeitos
em duas ondas. Na última década, vários surtos de cólera em grande escala e de alta
mortalidade ocorreram durante emergências humanitárias complexas, inclusive no
Iraque, na Somália e no Sudão do Sul. Embora as questões do “o que fazer” para
controlar a cólera sejam amplamente conhecidas, as práticas específicas do contexto
sobre “como fazer” para superar os desafios à coordenação, logística, insegurança,
acesso e política continuam sendo necessárias. Durante a resposta ao surto de cólera no
Iêmen, surgiram questões sobre como responder efetivamente a um surto de cólera em
escala nacional durante uma emergência existente.
FONTE:http://www.hopkinshumanitarianhealth.org/assets/documents/CHOLERA_YEMEN_R
EPORT_LONG_Low_Res_Dec_4_2018.pdf

Custos comunitários completos de incêndios florestais
Este relatório resume os impactos acumulados e os custos associados aos incêndios
florestais nos níveis local, estadual e federal nos Estados Unidos. Com base na literatura
existente e nos estudos de caso, os impactos dos incêndios florestais são categorizados
em despesas de curto prazo, incluindo custos de supressão gastos com combate a
incêndios e danos a longo prazo, incluindo custos acumulados nos meses e anos após
um incêndio florestal. O relatório também apresenta como a integração do risco de
incêndios florestais nos documentos de planejamento pode contribuir para a redução
do risco de incêndios florestais.
O objetivo deste relatório é:
1. identificar a variedade de impactos dos incêndios florestais,
2. determinar quem paga os custos de incêndios florestais relacionados e
3. estimar os custos totais de um potencial incêndio florestal em Park County,
Montana.
FONTE:https://headwaterseconomics.org/wp-content/uploads/full-wildfire-costs-report.pdf

A crescente ameaça das inundações urbanas: um desafio
nacional 2018
O envelhecimento e a infraestrutura inadequada, aliados ao rápido desenvolvimento da
terra, aumentaram a quantidade de escoamento das tempestades para sistemas de
drenagem já estressados, criando bolsas de inundação em bairros mal equipados e
vulneráveis. Em muitas comunidades, a falta de recursos, a divisão de responsabilidades
entre os vários departamentos e a relutância em lidar com os impactos da precipitação
cada vez mais intensa e da mudança climática retardaram o progresso para enfrentar os
desafios das inundações urbanas.
Em 2016, o Centro de Praias e Orlas do Texas da Texas A & M University, Galveston
Campus e o Center for Disaster Resilience da Universidade de Maryland iniciaram um
estudo conjunto para determinar a extensão e as consequências das inundações
urbanas nos Estados Unidos e explorar quais ações poderiam ser tomadas para mitigar
esta inundação no futuro. Pesquisadores do centro analisaram dados disponíveis sobre
inundações urbanas, levantaram gestores de enchentes e águas pluviais municipais e
reuniram-se com profissionais cujas disciplinas se cruzam com inundações urbanas nos
níveis local, estadual e nacional. Este relatório apresenta os resultados desse estudo,

abordando questões que afetam a redução do risco de inundação urbana, examinando
desafios críticos e oferecendo recomendações para ação.
FONTE:http://www.tamug.edu/newsroom/2018articles/UrbanFloodingReport.pdf

EVENTOS
Conferência Política Nuclear Internacional Carnegie
Junte-se a mais de 800 especialistas e funcionários de mais de quarenta e cinco países e
organizações internacionais para debater - e explorar soluções - os desafios mais
urgentes da não-proliferação nuclear, controle de armas, desarmamento, dissuasão,
energia e segurança.
FONTE:https://carnegieendowment.org/2019/03/12/2019-carnegie-international-nuclearpolicy-conference-event-6838

Cruz Vermelha de São Paulo lança “Campanha Précalamidades” para atender vítimas de emergências
Com o período de chuvas se aproximando, a Cruz Vermelha Brasileira – Filial de São
Paulo inicia a arrecadação de doações para vítimas de possíveis emergências, como
enchentes. A “Campanha Pré-calamidades” recebe itens essenciais: água, alimentos
não-perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza e roupas, que podem ser
entregues na sede da instituição.
Em decorrência dos episódios recentes de incêndios e grandes enchentes na capital
paulista, principalmente na época do verão, a iniciativa vai garantir um estoque dos
materiais, agilizando o atendimento às vítimas de tragédias.
“Tudo o que recebemos passa por um cuidadoso processo de triagem para garantir a
qualidade da doação que será entregue ao beneficiado. Esse processo leva tempo.
Arrecadando com antecedência, diminuímos o tempo de resposta da ajuda
humanitária”, afirma Tiago Seballo, coordenador do Departamento de Gestão de Risco
e Desastre da Cruz Vermelha de São Paulo.
Em 2018, de janeiro a novembro, a instituição entregou 15.567,27 kg de doações para
vítimas de calamidades, como moradores atingidos por enchentes na comunidade Cruz

de Malta e na cidade de Miracatu e vítimas do incêndio seguido de desabamento no
Largo Paiçandu. Os donativos foram essenciais para garantir apoio para 5.400 pessoas.
O trabalho de separação de itens emergenciais já é desenvolvido na instituição e a
campanha surge para ampliar a arrecadação, que muitas vezes é insuficiente.
“Recebendo as doações antes que os desastres aconteçam, conseguimos manter um
estoque específico para atender as emergências, sem prejudicar o atendimento social
das 115 comunidades que apoiamos durante todo o ano”, explica Seballo.
Para que as doações sejam aproveitadas, roupas e sapatos devem estar em bom estado.
Água, alimentos não-perecíveis e produtos de higiene pessoal e de limpeza devem estar
fechados e dentro do prazo de validade. Os donativos podem ser entregues na sede da
instituição, na Av. Indianópolis, 699 – Indianópolis. O horário de funcionamento é de
segunda a sexta-feira das 8h00 às 19h00 e aos sábados das 9h00 às 13h00.
Sobre a Cruz Vermelha de São Paulo
Fundada em 1912, a Cruz Vermelha de São Paulo atua como parte de um movimento humanitário mundial
em benefício das pessoas acometidas por desastres e na capacitação em primeiros socorros e saúde
comunitária. Com 106 anos de atuação no Estado, a Cruz Vermelha disponibiliza serviços nas áreas de
Gestão de Risco e Desastre, Primeiros Socorros, Promoção à Saúde, Programas Comunitários, Doações,
Juventude e Restabelecimento de Laços Familiares. Em 2017, foram realizados 192 mil atendimentos por
meio de ações, projetos e eventos, além de 142 toneladas de doações enviadas a campanhas de ajuda
humanitária
e
instituições
apoiadas.
Mais
informações
estão
disponíveis
emwww.cruzvermelhasp.org.br ou nos perfis da instituição no Facebook, Instagram e YouTube
(/cruzvermelhasp).

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

