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Oficinas Preparatórias para a Operação Estiagem em de 
Piracicaba, na região de Campinas 

  

Entre 20 de março e 29 de maio, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC/SP) 

realiza, em parceria com as Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Superintendência 

de Controle de Endemias (SUCEN) da Secretaria de Estado da Saúde, Polícia Ambiental, 

SOMAR Meteorologia e Corpo de Bombeiros, as Oficinas Preparatórias para Operação 

Estiagem (OPOE) em todo o Estado de São Paulo. 

Hoje, 19 de abril, a partir das 8h, o treinamento aconteceu no Barracão 14 – Parque do 

Engenho, situado na Av. Maurice Allain, 454, Centro- Piracicaba – SP. 

Nesta oficina a CEDEC/SP abordou temas de interesse local para a construção de rede 

de prevenção de riscos e de desastres, ensinando os municípios a utilizarem as 

ferramentas existentes, como: legislação aplicada à proteção e defesa civil, elaboração 



de plano de contingência para o período de estiagem, critérios para decretação de 

situação de anormalidade e solicitação de recursos às esferas estadual e federal, uso 

de aeronaves para combate a incêndios em cobertura vegetal, critérios do Programa 

Município Verde Azul. 

As instituições convidadas falaram a respeito da “Operação Corta-Fogo” da Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente; combate ao Aedes Aegypti no Estado pela SUCEN, 

fiscalização de queimadas e incêndios florestais pela Polícia Ambiental, interpretação 

de dados meteorológicos pela SOMAR Meteorologia, e formação regional de 

brigadistas pelo Corpo de Bombeiros, que ministrará aulas práticas. 

O período vespertino é dedicado ao Corpo de Bombeiros que ministra aulas práticas. 

Os municípios que cumprirem os critérios estabelecidos pela CEDEC/SP poderão 

receber kits de estiagem, com equipamentos mínimos para uma brigada de incêndios 

em cobertura vegetal. 

Estiveram presentes: o Sr. Barjas Negri, prefeito do município de Piracicaba; Coronel 

PM Lourival da Silva Junior, Comandante do Policiamento do Interior – 9; Tenente 

Coronel PM Willians de Cerqueira Leite Martins, Comandante do 10° Batalhão de 

Polícia Militar do Interior; Tenente Coronel PM Luiz Henrique Nomelini, Comandante 

do 16° Grupamento de Bombeiros; Major PM Fauzi Salim Katibe, Diretor da Divisão de 

Convênios da Defesa Civil Estadual; Sidney Furtado, Coordenador Regional de Defesa 

Civil de Campinas; Lucineide Aparecida Maciel, Comandante da Guarda Municipal e 

Presidente da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Piracicaba e o Sr. Odair Luiz 

Melo, Coordenador Municipal de Defesa Civil de Piracicaba. 

  

FONTE:http://www.defesacivil.sp.gov.br/?p=4256 

 

Como uma abordagem multifacetada poderia fortalecer 
a resiliência costeira do Texas antes do próximo Harvey 



Por Shannon Cunniff, com contribuições de Kate Zerrenner 

O furacão Harvey forneceu um lembrete a Houston, Port Aransas e outras 

comunidades do Texas sobre o poder das tempestades e as consequências de viver em 

uma costa propensa a inundações. 

Quando os furacões atingem, os condados costeiros experimentam chuva, vento, 

ondas e tempestades. Quase 30% da população do Texas vive na costa do Golfo ou em 

condados do interior, onde os furacões são os fenômenos climáticos mais 

destrutivos. Com um clima em mudança, podemos esperar clima mais extremo. 

Felizmente, podemos diminuir nossa vulnerabilidade, diminuir o risco de danificar as 

águas das cheias e reduzir os impactos associados a esses desastres. Tais ações, 

chamadas de mitigação de riscos, requerem uma abordagem multifacetada, e a 

implementação da estratégia exigirá múltiplos níveis de responsabilidade: ela precisará 

ser executada por indivíduos e empresas, e apoiada com um alto nível de cooperação 

dentro do governo. E isso precisará ser mantido ao longo do tempo. 

Outras áreas costeiras, incluindo a Louisiana, já estão implementando esses planos de 

proteção costeira multifacetada. O Texas também tem a oportunidade de ser um líder 

em resiliência costeira. 

Repensando nossa abordagem 

Demasiadas vezes, a nossa abordagem para mitigar os riscos de inundações baseia-se 

na construção de barreiras à água, tais como paredões, diques e barragens. Essas 

estruturas reduzem os danos causados pelas inundações, mas não podem nos 

proteger de mudanças no uso da terra que alterem o tempo e a quantidade de fluxos 

de cheias ou eventos climáticos que excedam seus projetos. Além disso, a elevação dos 

mares e o clima mais extremo significam que as chances de que as tempestades 

ultrapassem os projetos estruturais serão mais prováveis. 

Precisamos levar muito mais a sério táticas adicionais de redução de risco de 

inundação, aplicando novas ideias e abordagens mais sofisticadas e integradas. 

Comece reduzindo a vulnerabilidade 

Levou anos para criar a vulnerabilidade a tempestades e enchentes que enfrentamos 

agora, mas é igualmente possível reduzir gradualmente essa vulnerabilidade. 

Podemos começar mudando o desenvolvimento para longe de áreas que estão ou 

estarão sujeitas a frequentes inundações. Logo após um evento de inundação é um 

bom momento para fazer essa mudança com a compra de propriedades, como as 

pessoas estão mais conscientes dos efeitos devastadores das tempestades. Antes da 

próxima enchente é ainda melhor. 

Os esforços de planejamento também precisam considerar aquisições direcionadas de 

áreas repetidamente inundadas, não apenas edifícios únicos. Quando as propriedades 



contíguas são compradas, há mais opções para reutilizar a terra de maneiras que 

atendam às necessidades da comunidade, como a criação de parques e espaços 

abertos projetados para inundar e recuperar rapidamente. Tal abordagem está sendo 

explorada para o reaproveitamento de um campo de golfe em Clear Lake City. 

O alinhamento de uma miríade de planos comunitários - incluindo a gestão da zona 

costeira, desenvolvimento econômico, transporte, recreação, educação, habitação de 

baixa renda e gestão de emergências - para que eles sejam informados pelos riscos 

atuais e futuros e se reforcem mutuamente, fornecerá um passo significativo para 

reduzir a vulnerabilidade e criar uma região mais resiliente. 

Na Carolina do Norte, a área de Charlotte-Mecklenburg cuidadosamente planejou e 

implementou aquisições comunitárias sem nenhum efeito adverso líquido sobre a base 

tributária e uma estimativa de US $ 25 milhões em perdas evitadas. Milwaukee 

implementou um programa de treinamento profissional muito necessário em torno de 

suas aquisições em várzea. Isso é difícil de realizar durante a recuperação de desastres, 

mas isso pode acontecer quando há um plano comunitário interno. 

Uma vez que as estratégias estejam alinhadas ou um plano diretor abrangente esteja 

em vigor, as ações devem ser programadas para se complementarem. 

Reconstruir recursos de proteção natural 

A gestão da água urbana concentra-se cada vez mais em manter a água onde ela 

aterra. Características como jardins de chuva e pavimento permeável ajudam a captar 

a chuva de pequenos eventos frequentes de precipitação. Ao desacelerar a água que 

sai dos edifícios e do pavimento, essas medidas ajudam a moderar os fluxos de 

inundação, melhorar a qualidade da água e recarregar as águas subterrâneas. Embora 

esses recursos fiquem sobrecarregados com eventos maiores e mais raros, cada 

incremento ajuda a reduzir o risco de inundação para alguém a jusante. 

Colocar estrategicamente parques e restaurar grandes áreas de pradaria e zonas 

húmidas também pode reduzir as inundações, absorvendo e retendo as águas das 

cheias, retardando o seu progresso a jusante. 

Restaurar outras características naturais também pode ajudar a mitigar os efeitos das 

tempestades. As comunidades de Galveston Island têm restaurado suas dunas com 

vegetação nativa para ajudá-las a se tornar maiores, mais amplas e melhor 

estabilizadas para dissipar a energia das ondas e reduzir os impactos das tempestades. 

Diminuir o impacto da água quando as inundações ocorrem inevitavelmente 

A implementação e aplicação de códigos de construção é outra oportunidade para 

reduzir os danos causados pelas inundações e acelerar a recuperação. 

Quando os edifícios podem lidar bem com enchentes e ventos, muitas pessoas se 

beneficiam - não apenas aqueles que vivem e trabalham nos edifícios, mas todos que 

fazem negócios com os inquilinos, os prestadores de serviços de emergência e assim 



por diante. As comunidades se recuperam das tempestades muito mais rapidamente 

quando os edifícios não são danificados. 

A atualização de códigos de construção fornece um meio gradual, econômico e 

econômico de aumentar a proteção das pessoas e diminuir os danos. As comunidades 

que adotam, implementam e aplicam os códigos de construção - que são informados 

pelos riscos naturais que enfrentam - sofrerão menos e menos custosos danos 

causados por condições meteorológicas extremas. 

Os códigos de construção aumentam o custo anual das novas estruturas em cerca de 

1%, mas podem proporcionar um retorno enorme, de acordo com um recente 

relatório do Instituto Nacional de Ciências da Construção. Os pesquisadores 

descobriram que, para o Texas, uma altura ótima do primeiro andar de 8 pés acima da 

elevação da inundação da base resultou em uma relação custo-benefício de mais de 9 

para 1 - uma enorme vantagem para todos. O relatório também descobriu que códigos 

de construção melhorados criariam cerca de 87.000 novos empregos de longo prazo 

em todo o país, muitos dos quais poderiam ser baseados em um estado de rápido 

crescimento como o Texas. 

Importância do seguro contra inundações 

Além de códigos de construção atualizados, se você mora em uma planície de 

inundação ou perto dela, você precisa de um seguro de inundação. Com o 

desenvolvimento e a mudança climática, essa planície de inundação de alto risco 

provavelmente aumentará. 

O custo é uma das muitas razões pelas quais as pessoas escolhem não levar seguro de 

inundação. Mas o alto custo é um sinal de que você deve tomar medidas para reduzir 

seu risco. As comunidades que participam do Sistema de Classificação Comunitária da 

FEMA podem reduzir os prêmios anuais de seguro de inundação para proprietários em 

até 45%, tomando ações específicas, como restaurar e proteger o espaço aberto nas 

várzeas para atenuar as inundações. 

O seguro permite que indivíduos e suas comunidades se recuperem de desastres mais 

rapidamente. Devemos pensar no seguro contra inundações como nosso novo dever 

cívico. 

Não há balas de prata para salvar o Texas, e devemos prestar atenção às lições que 

Harvey forneceu. Planejando agora e tomando ações individuais e coletivas, podemos 

criar várias linhas de defesa. Para reconstruir sabiamente, precisamos exercitar 

cuidadosamente essas oportunidades para aumentar nossa capacidade de lidar com a 

elevação dos mares - e enfrentar a próxima tempestade. 

FONTE:http://blogs.edf.org/texascleanairmatters/2018/04/03/how-a-multifaceted-approach-could-
strengthen-texas-coastal-resilience-before-the-next-harvey/ 

 



 

Relatório: Resolver problemas de inundação em Houston 
exigirá revisão geral da estratégia de atacado 

Limitar o desenvolvimento e informar os compradores sobre o verdadeiro risco de 
inundação de uma casa estão entre as recomendações do Consórcio de Mitigação de 
Inundações da Grande Houston. 

De Kiah Collier 

Um novo relatório de um grupo de importantes pesquisadores do Texas detalha uma 

série de deficiências com a atual abordagem proposta por Houston para o controle de 

inundações e pede aos líderes civis que sigam uma estratégia regional e multifacetada 

que garanta que todas as comunidades recebam melhor proteção independentemente 

status socioeconômico. 

O relatório do chamado Consórcio de Mitigação de Inundações da Grande Houston - 

um grupo de cientistas de universidades e outras instituições em todo o estado 

formado logo após o furacão Harvey atacar a região em agosto passado - diz que as 

regulamentações atuais destinadas a diminuir os impactos das inundações são abaixo, 

fazendo pouco para efetivamente inundar a água da enchente. 

Ele enfatiza repetidamente a eficácia de limitar o desenvolvimento em certas áreas, 

para que as pastagens possam absorver a água da enchente e aliviar o estresse nos 

sistemas de drenagem da vizinhança e na vasta rede de albufeiras da região - uma 

recomendação que certamente será enfrentada com resistência em uma região 

famosa pró-desenvolvimento. O relatório também diz que há uma necessidade de 

melhor informar o público por meio de medidas como um sistema de alerta de 

inundação em todo o município e divulgações de compradores de residências 

detalhando os riscos de inundação. 

FONTE:https://www.texastribune.org/2018/04/05/report-solving-houston-flooding-

woes-will-require-wholesale-strategy-o/ 

 

Mudança climática e saúde na Virgínia 

Este resumo da questão fornece uma visão geral dos impactos da mudança climática 

sobre a saúde no estado americano da Virgínia. O resumo inclui uma discussão sobre 



calor, inundações costeiras, doenças transmitidas pela água e por alimentos, qualidade 

do ar e doenças transmitidas por vetores. 

A mudança climática está alterando os padrões sazonais, tornando nossos verões mais 

quentes e alimentando o aumento das inundações causadas por tempestades 

costeiras. Como resultado, enfrentamos mais doenças relacionadas ao calor, 

problemas de qualidade do ar, contaminação de alimentos e água, lesões traumáticas, 

ameaças à nossa saúde mental e doenças infecciosas. Essas ameaças só vão piorar à 

medida que grandes poluidores continuarem a bombear carbono do carvão, petróleo e 

gás natural para o ar. A boa notícia é que podemos nos proteger desses impactos, 

adotando estratégias de energia mais limpa e nos preparando de maneira mais eficaz 

para futuros desastres. 

FONTE:https://assets.nrdc.org/sites/default/files/climate-change-health-impacts-virginia-ib.pdf 

 

Os impactos da mudança climática na saúde humana nos 
Estados Unidos: uma avaliação científica 

Esta avaliação científica examina como a mudança climática já está afetando a saúde 

humana e as mudanças que podem ocorrer no futuro. O objetivo é fornecer uma 

estimativa quantitativa abrangente, baseada em evidências e, quando possível, 

quantitativa dos impactos na saúde relacionados à mudança do clima observados e 

projetados nos Estados Unidos. Foi desenvolvido para informar as autoridades de 

saúde pública, planejadores urbanos e de resposta a desastres, tomadores de decisão 

e outras partes interessadas dentro e fora do governo que estão interessadas em 

entender melhor os riscos que as mudanças climáticas apresentam à saúde humana. 

O estudo constata que, à medida que o clima continua a mudar, os riscos para a saúde 

humana crescerão, piorando as ameaças existentes à saúde e criando novos desafios 

de saúde pública. Quase todas as ameaças à saúde, do aumento da exposição humana 

ao calor excessivo a eventos meteorológicos extremos mais frequentes, graves ou 

duradouros, à qualidade do ar degradada a doenças transmitidas por alimentos, água e 

vetores (como carrapatos e mosquitos) são esperadas. a piorar. Algumas populações 

especiais de interesse, como crianças, idosos, trabalhadores ao ar livre e aqueles que 

vivem em comunidades desfavorecidas, serão mais vulneráveis. 

FONTE:https://s3.amazonaws.com/climatehealth2016/low/ClimateHealth2016_FullReport_small.pdf 

 



Alerta médico! A mudança climática está prejudicando 
nossa saúde 

Este relatório descreve as maneiras pelas quais as mudanças climáticas estão afetando 

negativamente a saúde pública americana, incluindo calor e clima extremos, poluição 

do ar, aumento induzido pelas mudanças climáticas nas populações portadoras de 

carrapatos e mosquitos, contaminação de água e alimentos e ameaças à saúde mental 

e nutricional. . Apela aos médicos, líderes empresariais, profissionais de saúde pública 

e funcionários do governo para se preparar e prevenir os efeitos negativos da 

mudança climática na saúde. 

Este relatório serve como base para os esforços do Consórcio para educar o público e 

os formuladores de políticas do governo e da indústria sobre as maneiras pelas quais 

as mudanças climáticas estão prejudicando a saúde pública. Em particular, este 

relatório - juntamente com outros materiais produzidos pelo Consórcio da Sociedade 

Médica de Clima e Saúde e outros - destacará a urgência deste desafio e fornecerá 

orientações sobre como responder às mudanças climáticas para melhorar a saúde dos 

americanos hoje e no mundo. futuro. A saúde prejudica e os riscos das mudanças 

climáticas variam de região para região, mas todas as regiões do país são afetadas. 

FONTE:https://medsocietiesforclimatehealth.org/wp-

content/uploads/2017/03/gmu_medical_alert_updated_082417.pdf 

 

Assassino no calor do verão: o cumprimento do Acordo 
de Paris pode evitar centenas de milhares de mortes 
desnecessárias nas cidades americanas 

Este número breve avalia o impacto das ondas de calor extremas induzidas pela 

mudança climática na saúde em áreas urbanas nos Estados Unidos. Ele fornece dados 

sobre o número de doenças e mortes relacionadas ao calor no país e estima o número 

de mortes que seriam evitadas se países em todo o mundo, incluindo os EUA, 

honrarem os compromissos assumidos com o Acordo de Paris de 2015. 

Projeções de mortes no verão devido ao calor extremo foram feitas com base no 

sistema de classificação climática Spatial Synoptic Classification, com dados do US 

Census Bureau sobre áreas urbanas. O estudo conclui que todas as 51 áreas urbanas 

da América com mais de um milhão de habitantes passarão por dias de verão 

consideravelmente mais perigosos na década de 20 do que em 1975 a 2010. Em 

muitas áreas, o aquecimento será agravado pelo efeito de ilha de calor 

urbana. Também encontra um aumento no excesso de mortes em todas as 45 áreas 



urbanas, com uma relação estatisticamente significativa entre mortes e dias de verão 

perigosos. 

Em particular, o comunicado alerta para o potencial impacto negativo na saúde das 

mudanças na Agência de Proteção Ambiental (EPA), orçamentos mais baixos que 

afetam os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e um enfraquecido 

Affordable Care Act e programas como o Low Income. Programa de Assistência 

Energética em Casa. 

FONTE:https://www.nrdc.org/sites/default/files/killer-summer-heat-paris-agreement-compliance-

ib.pdf 

 

ONU usa drones para combater Aedes aegypti no Brasil 

 

Drone utilizado pela AIEA para transportar mosquitos tornados estéreis pelo uso de 

radiação. Foto: AIEA/N. Culbert 

O combate à zika e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti tem um novo 

aliado — os drones. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) anunciou nesta 

quinta-feira (19) a conclusão bem-sucedida de testes para usar as aeronaves em 

estratégias de controle dos mosquitos. Os veículos aéreos transportam insetos 

tornados estéreis por meio de radiação e libera os animais no meio ambiente para 

conter a proliferação da espécie. 

Um obstáculo ao uso dessa estratégia é a fragilidade do Aedes aegypti. Quando 

liberado em um ecossistema a partir de aviões, que voam em altitudes elevadas, o 

mosquito da zika, dengue e chikungunya pode ter suas asas e pernas destruídas ou 

machucadas. Isso inviabiliza sua inserção na região visada. 



A técnica do inseto estéril, conhecida pela sigla SIT, em inglês, envolve a criação em 

cativeiro de machos do Aedes aegypti, que perdem sua capacidade de reprodução ao 

serem expostos à radiação gama. O enxame é, então, disseminado na natureza, para 

acasalar com fêmeas do inseto. Como os parceiros são estéreis, a cópula não gera 

novos mosquitos — o que reduz ao longo do tempo a presença da espécie em 

determinado local. 

Com o drone, podemos tratar 20 hectares em cinco minutos. 

Ao longo de todo o ano passado, a agência da ONU trabalhou com o grupo suíço-

americano WeRobotics e com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO) para desenvolver um protótipo de aeronave capaz de transportar em 

segurança os Aedes modificados. Durante o deslocamento, os mosquitos também 

precisavam suportar temperaturas mais frias. 

“O mecanismo de liberação de mosquitos havia sido até agora o gargalo na aplicação 

da SIT”, explica o entomologista médico da Divisão Conjunta da FAO e da AIEA de 

Técnicas Nucleares na Alimentação e Agricultura, Jeremy Bouyer. “Estamos satisfeitos 

com os testes iniciais, que mostram (uma taxa de) menos de 10% de mortalidade ao 

longo de todo o processo de resfriamento, transporte e liberação aérea.” 

Segundo o especialista, antes, os insetos radioativamente alterados eram 

disseminados por via terrestre, o que gastava mais tempo e esforço. “Com o drone, 

podemos tratar 20 hectares em cinco minutos”, ressalta o cientista. Pesando menos de 

dez quilos, essas aeronaves podem carregar 50 mil mosquitos estéreis por voo. O 

preço do veículo — 10 mil euros — também permite reduzir pela metade o custo com 

a aplicação da SIT. 

Com o sucesso dos primeiros experimentos com drones, o Brasil planeja usar as 

aeronaves a partir de janeiro do próximo ano, tanto em zonas urbanas quanto rurais. A 

ideia é aplicar a técnica do inseto estéril durante o pico do verão e da estação de 

mosquitos. 

A AIEA busca atualmente reduzir o peso dos veículos e aumentar sua capacidade, para 

que cada drone possa transportar até 150 mil mosquitos por voo. O desenvolvimento 

do veículo aéreo teve o apoio financeiro da Agência dos Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Internacional (USAID). 

A SIT é usada há mais de 50 anos para enfrentar pestes na produção agrícola, mas 

apenas recentemente foi adaptada para controlar espécies de mosquitos 

transmissores de doenças. 

FONTE:https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-conducts-successful-test-of-drones-in-

fight-against-disease-transmitting-mosquitos 
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EMHS: Biossegurança e Gerenciamento de Ameaças 

ORGANIZAÇÃO: ARIZONA STATE UNIVERSITY (ASU) 

Grau / Diploma / Certificado 

MA Gestão de Emergência e Homeland Security, concentração em Biossegurança e 

Gerenciamento de Ameaças 

Descrição 

A concentração em Biosegurança e Gerenciamento de Ameaças do mestrado em 

Gerenciamento de Emergências e Segurança Interna (EMHS) prepara os alunos para 

utilizar as melhores práticas para proteger organismos vivos contra agentes biológicos 

perigosos. 

Os graduados deste programa estarão bem preparados para utilizar as políticas 

públicas e as melhores práticas de gestão aplicáveis em suas áreas profissionais para 

desenvolver medidas de proteção, mitigação e preparação para prevenir e / ou 

minimizar impactos sociais de ameaças e perigos naturais e provocados pelo 

homem. Da mesma forma, nossos graduados serão capazes de empregar as 

habilidades necessárias de liderança e administração para orientar a resposta local ou 

nacional e a recuperação de quaisquer emergências em potencial, desastres e outras 

ameaças relacionadas à sociedade. O programa de 33 horas de crédito pode ser 

concluído em apenas um ano. 

A concentração de biossegurança e gerenciamento de ameaças fornece aos alunos 

motivados conhecimentos, habilidades e habilidades para assumir cargos de liderança 

e gerenciamento com agências do setor público (ou organizações relacionadas) com 

operações e responsabilidades em saúde pública, segurança interna, gerenciamento 

de risco e vários campos relacionados. . A biossegurança geralmente se refere a 

políticas e práticas organizacionais relacionadas à proteção de seres humanos e 

animais contra agentes biológicos perigosos, sejam eles naturais ou por meio de 

intenções maliciosas (por exemplo, bioterrorismo). 

Esta área de concentração é projetada para atender às necessidades de 

desenvolvimento profissional e de carreira para os alunos interessados nesses 

campos. Além de ser relevante para agências de saúde pública e agências gerais de 

segurança pública, a concentração também é adequada para aqueles interessados em 

organizações do setor privado, como cargos que gerenciam questões de preparação 
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        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 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

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

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-

chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 


