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Cúpula dos ODS: Brasil se compromete em reduzir
mortalidade prematura em 1/3 até 2030
Quatro anos depois da adoção da Agenda 2030, líderes mundiais firmaram um acordo
para uma década de ação ambiciosa para entregar os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e anunciaram ações que estão sendo tomadas para avançar na
Agenda. Entre elas, o Brasil se comprometeu em reduzir a mortalidade prematura
causada por doenças não transmissíveis para 1/3 até 2030; a Finlândia alcançará a
neutralidade de carbono até 2035 e o México irá garantir acesso à internet para todos,
incluindo pessoas em comunidades vulneráveis.
A declaração política foi adotada por unanimidade na apertura da Cúpula da ONU para
os ODS. No documento “Preparando para uma década de ação e entrega para o
desenvolvimento sustentável”, os Estados-membros se comprometeram a mobilizar
financiamento, incrementar a implementação nacional e fortalecer as instituições para
alcançar os ODS na data prevista (2030), sem deixar ninguém para trás.
“A Agenda 2030 foi um feito do multilateralismo e o multilateralismo é o único jeito
para enfrentarmos os complexos desafios globais colocados para as gerações do
presente e do futuro”, afirmou o presidente da Assembleia Geral, Tijjani MuhammadBande, que convocou o encontro. “Uma década de ação e entrega é nossa
oportunidade de cumprir a histórica promessa da Agenda 2030 e garantir ação global e
coletiva e responsabilidade compartilhada. Precisamos agir – lutando juntos,
entregando para todos”, afirmou.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou para que os Estados-membros
cumpram suas promessas e pediu que todos os setores da sociedade se mobilizem
pela Agenda 2030. “Devemos intensificar nossos esforços”, alertou. “Agora é tempo
para nossa liderança corajosa, tanto individual quanto coletiva”, enfatizou, chamando
para ação ambiciosa dos Estados-membros, autoridades locais e setor privado e
pedindo que a mídia, o mundo acadêmico e os jovens mobilizem parcerias e cobrem

dos líderes. “Precisamos andar juntos, sem deixar ninguém pra trás”, afirmou
Guterres.
Líderes de governos, empresas e sociedade civil estão reunidos na sede das Nações
Unidas para uma semana de cúpulas e encontros de alto nível focados em acelerar
ação para os ODS. Ontem líderes anunciaram passos para confrontar as mudanças
climáticas, incluindo iniciativas para financiar e construir uma nova geração de cidades
sustentáveis; aumentar a eficiência energética e apoiar resfriamento sustentável e
climaticamente amigável; conservar e restaurar ecossistemas marinhos e terrestres;
promover a regeneração da agricultura e tornar as cadeias de suprimentos mais
verdes; ajudar pessoas a garantir empregos; melhorar a saúde; e promover igualdade
de gênero.
Ações anunciadas especificamente em apoio à Cúpula de hoje incluem, entre outras:
– Brasil: em reduzir a mortalidade prematura causada por doenças não transmissíveis
para 1/3 até 2030
– Finlândia: alcançar neutralidade de carbono até 2035
– Maldivas: parceria com American Express, ABinbev, Adidas e Parley for the Oceans
para criar um esquema nacional capaz de alcançar diversos ODS
– México: garantir acesso a internet para todos, incluindo pessoas em comunidades
vulneráveis
– Grécia: crescimento verde com economia circular
– Holanda: dobrar o número de pessoas com acesso à justiça através do apoio a partes
da África e do Oriente Médio
– Empresas de 25 países: atingir emissão zero de carbono até 2050, como parte do
Pacto Global da ONU
– Projeto Maior Lição do Mundo: engajar mais de 500 mil estudantes da Nigéria em
aprender mais sobre os ODS.
A lista completa com mais de 100 ações está disponível aqui:
A Agenda 2030 é a mais ambiciosa para transformar o mundo, impulsionar prosperidade
e garantir bem-estar a todos, com proteção do meio ambiente. O relatório de progresso
anual dos ODS do secretário-geral, divulgado antes da Cúpula por um grupo de cientistas
independentes, encontrou que progressos feitos até agora podem ser revertidos através
da piora da desigualdade social, com impactos irreversíveis nas mudanças climáticas e
perda de biodiversidade.
Com o aumento da fome e da emissão de gases de efeito estufa e os mais vulneráveis
do mundo enfrentando a crise de conflito e desigualdades, a Cúpula dos ODS reúne
líderes de governo, do setor privado, da sociedade civil e de organizações internacionais
para ajudar a gerar ambição e ímpeto necessários para colocar o mundo no caminho
para alcançar os ODS.
Informações sobre a Cúpula podem ser encontradas aqui.
O Relatório de acompanhamento anual dos ODS está aqui.
Contatos para a imprensa
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Avaliação pelos usuários finais de avisos de risco de
desastre no Brasil
Os avisos de risco de desastre foram emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento
e Aviso Prévio de Desastres Naturais (Cemaden) para municípios suscetíveis a
inundações e deslizamentos de terra no Brasil desde dezembro de 2011. Um
levantamento com os usuários finais foi desenvolvido para obter uma avaliação
relacionada qualidade, antecipação e precisão dos avisos. Utilizando uma abordagem
exploratória, um questionário semiestruturado estava disponível on-line para ser
preenchido pelos indivíduos responsáveis pelo recebimento dos avisos.
A análise dos resultados foi apoiada por técnicas estatísticas, para permitir associação
entre as variáveis. A maioria dos usuários não relatou dificuldades em entender os
textos de aviso. No entanto, eles relataram a ineficiência em receber avisos por email e
sugeriram que ferramentas mais rápidas seriam uma solução melhor, ou seja, um
serviço de mensagens curtas. As melhorias nos alertas podem ser informadas pelos
resultados alcançados nesta pesquisa.
FONTE:https://doi.org/10.18472/SustDeb.v10n2.2019.24908

Fundo de População da ONU leva ações de assistência
humanitária a Manaus

Novo escritório do UNFPA em Manaus funciona dentro da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e
Inovação. Foto: UNFPA Brasil | Yareidy Perdomo.

A partir de setembro de 2019, o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) passa
a operar em Manaus, no Amazonas, ampliando o apoio à Operação Acolhida na
assistência à população refugiada e migrante, majoritariamente da Venezuela, que
chega ao Brasil pela região norte.
O UNFPA Brasil atua desde agosto de 2017 no estado vizinho, Roraima, liderando a
prevenção e a resposta à violência de gênero, além de assessor a gestão local na oferta
e no acesso aos serviços de saúde materna, parto seguro e planejamento da vida
reprodutiva.
A ideia é levar para o novo posto de trabalho atendimentos em assistência humanitária,
apoiando conjuntamente o governo do Amazonas, o município de Manaus e atores da
sociedade civil da cidade. O escritório funciona na base da Operação Acolhida em
Manaus, que fica na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI).
Sobre a atuação do UNFPA
O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) é a agência de desenvolvimento
internacional da ONU que trata de questões populacionais. Desde sua criação, em julho
de 1967, tem sido um ator chave nos programas de desenvolvimento populacional,
saúde sexual, reprodutiva e direitos.
Em contextos de emergências humanitárias, o Fundo de População da ONU também
apoia governos, organizações da sociedade civil e comunidades locais a promoverem os
direitos de todas e todos afetados por uma situação de crise: tanto pessoas refugiadas
e migrantes quanto brasileiras, em especial mulheres; jovens; população LGBTI; pessoas
idosas; pessoas vivendo com HIV; indígenas e outros grupos étnicos-raciais; pessoas com
deficiência e outras pessoas com necessidades de proteção.

Em Roraima, e agora em Manaus, o UNFPA está presente nas três fases da Operação
Acolhida, a força-tarefa do governo federal que lidera resposta à crise migratória. São
elas: Ordenamento de Fronteira, Acolhimento e Interiorização.
Neste contexto, o Fundo tem atuado na proteção contra a violência de gênero,
exploração e abuso sexual, violações de direitos humanos, e em situações de demandas
emergenciais de saúde reprodutiva.
Serviços prestados pelo Fundo de População das Nações Unidas em Manaus
Em Manaus, o UNFPA desempenhará suas atividades nos seguintes espaços e formatos:
 Posto de Interiorização e Triagem (PTRIG)

No PTRIG, haverá um Espaço Amigável e um Espaço de Proteção (sala de escuta)
dedicados ao UNFPA, locais que serão utilizados para a promoção da integração e da
resiliência comunitária, sendo garantidos o sigilo e a proteção para casos sensíveis.
Dentro do Espaço Amigável, serão efetuados atendimentos individuais e coletivos, com
a realização de oficinas, rodas de conversas, diálogos participativos, bem como a
disseminação de informações e materiais, orientação, escuta sensível e disponibilização
de insumos de prevenção de Infecções Sexualmente e Transmissíveis (IST) e HIV, além
de encaminhamentos para adesão ao tratamento das IST, HIV e Aids.
Dentro do Espaço de Proteção, no qual consiste uma sala de escuta, serão realizados
atendimentos individualizados, escutas protegidas, manejo e seguimento de casos com
referenciamento e encaminhamento à rede local.
 Alojamento de Trânsito de Manaus (ATM)

O alojamento será destinado ao acolhimento temporário de pessoas refugiadas e
migrantes em processo de interiorização – muitas delas saídas de Roraima e, com auxílio
da Operação Acolhida, indo em direção a outros estados do Brasil.
No ATM, uma das principais atividades do UNFPA serão as sessões informativas préinteriorização, que têm como objetivo o fortalecimento da resiliência comunitária, com
foco no acesso à rede de serviços e proteção no local de destino.
O enfoque será dado às pessoas refugiadas e migrantes em situação de maior
vulnerabilidade, como mulheres e meninas, jovens, pessoas LGBTI, pessoas idosas, com
deficiência, indígenas e pessoas vivendo com HIV.
 Posto de Recepção e Atendimento (PRA), situado na Rodoviária de Manaus

No Posto de Recepção, o UNFPA apoiará os parceiros locais na identificação e
referenciamento de casos sensíveis para escuta e proteção.

FONTE:https://brazil.unfpa.org/pt-br/news/a%C3%A7%C3%B5es-em-assist%C3%AAnciahumanit%C3%A1ria-chegam-manaus

UNODC dá seguimento à parceria com centro do sistema
de proteção da Amazônia
Representantes do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) foram
recebidos na semana passada (12), na sede do Centro Gestor e Operacional do Sistema
de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) em Brasília (DF) para uma reunião técnica com o
objetivo de dar seguimento à formalização da parceria entre as duas instituições para o
combate ao cultivo de drogas na Amazônia.
Para o coordenador da unidade de Estado de Direito e oficial encarregado do UNODC,
Nívio Nascimento, o cenário de cultivo de drogas ilícitas na região amazônica exige
resposta integrada com órgãos de governo, sendo necessário saber quais outras
atividades ilegais estão sendo realizadas na região e quais são as organizações
criminosas atuantes.
Segundo Nascimento, o UNODC é guardião das três convenções internacionais sobre
drogas e possui experiência na coleta, no processamento e na padronização de dados e
informações. “O escritório do UNODC na Colômbia, em especial, é referência mundial
no monitoramento de cultivos ilícitos”, afirmou.
Nascimento citou ainda outras possibilidades de cooperação como, por exemplo, o
desenvolvimento de algoritmos capazes de reconhecer a produção de coca em terrenos
de baixa latitude; o mapeamento de redes criminosas e mercados que ocorrem em
conjunto ao plantio de ilícitos; o protocolo de atuação integrado com instituições e
agentes envolvidos; as missões de troca de conhecimento com os escritórios do UNODC
na região (Colômbia, Peru e México).
A parceria deverá ser formalizada por meio da assinatura de um memorando de
entendimento, prevista para novembro.
A reunião contou também com a presença do coordenador geral de inteligência do
CENSIPAM, Raimundo Camargos, do diretor de Produtos do CENSIPAM, Péricles Cardim,
do especialista em monitoramento e avaliação do UNODC, Vinícius Couto, e do
assistente sênior de programa do UNODC, Rodrigo Araujo.
Também participaram Carlos Brito e Ângela Rodrigues, da Secretaria Nacional de
Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e técnicos do
escritório do CENSIMPAM de Manaus (AM), remotamente. Também estiveram
presentes o chefe do Setor de Inteligência, Sandro Sales, o analista de monitoramento,
Ulisses Vieira, o analista de integração, José Alves Júnior e o analista do Setor de
Inteligência, Jean Carlos Dias.

FONTE:https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2019/09/unodc-e-censipam-discutem-acoespara-formalizar-parceria.html

Costa Rica recebe prêmio ambiental da ONU por combate
às mudanças climáticas
A Costa Rica recebeu o prêmio Campeões da Terra de 2019, o maior prêmio ambiental
da ONU, por seu papel na proteção da natureza e seu compromisso com políticas
ambiciosas para o combate às mudanças climáticas.
A ONU Meio Ambiente reconheceu o país centro-americano na categoria Liderança
Política, por seu plano detalhado para descarbonizar a economia até 2050. A iniciativa
vai ao encontro das diretrizes do Acordo de Paris para o clima e dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
A expectativa é de que a Costa Rica sirva de modelo para que outros países reduzam as
emissões que causam a rápida e desastrosa mudança climática. Para a ONU Meio
Ambiente, ao colocar as preocupações ambientais no centro das políticas, o plano
costarriquenho mostra que a sustentabilidade é economicamente viável.
“A Costa Rica tem sido pioneira na proteção da paz e da natureza, e é também um
exemplo para toda sua região e para o mundo”, disse Inger Andersen, diretora-executiva
da ONU Meio Ambiente.
“A mudança climática exige ação urgente e transformadora de todos. Com seus planos
ambiciosos para descarbonizar a economia, a Costa Rica está enfrentando esse desafio.
As emissões globais estão atingindo níveis recordes e devemos agir agora e avançar para
economias mais limpas e resilientes”, acrescentou.
A necessidade de uma ação global urgente sobre mudanças climáticas é salientada na
Cúpula de Ação Climática, realizada em Nova Iorque nesta segunda-feira (23). O
secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu aos líderes mundiais, empresas e
sociedade civil ideias concretas sobre como reduzir as emissões em até 45% na próxima
década e zerar as emissões até 2050, em linha com o Acordo de Paris e os ODS.
O Plano Nacional de Descarbonização da Costa Rica foi divulgado em fevereiro e inclui
metas ousadas de médio e longo prazo para transformar o transporte, a energia, a
geração de resíduos e o uso da terra. O objetivo é alcançar emissões líquidas zero até
2050, o que significa que o país não produzirá mais emissões do que aquelas que puder
compensar por meio de ações como a manutenção e expansão de suas florestas.

Mais de 98% da energia da Costa Rica é renovável e sua cobertura florestal é superior a
53%, após um meticuloso trabalho para reverter décadas de desmatamento. Em 2017,
o país bateu um recorde de 300 dias movido apenas a energia renovável. O objetivo é
atingir 100% até 2030. Espera-se que 70% de todos os ônibus e táxis do país sejam
elétricos até 2030, com total eletrificação projetada para 2050.
O papel inovador da Costa Rica na promoção de tecnologias limpas e sustentáveis é
ainda mais notável diante do fato de que o país de cerca de 5 milhões de pessoas produz
apenas 0,4% das emissões globais.
“Receber o prêmio Campeões da Terra em nome da Costa Rica, de toda sua população,
das gerações passadas que protegeram o meio ambiente e das gerações futuras, me
enche de orgulho e emoção pelo que a Costa Rica alcançou e pelo que podemos
continuar fazendo. Podemos alcançar ainda mais. Me sinto muito orgulhoso de ser
costarriquenho”, disse o presidente Carlos Alvarado Quesada.
“Cerca de 50 anos atrás, o país começou a avançar uma série de políticas ambientais
inovadoras porque o paradigma do desenvolvimento sustentável está muito presente
no DNA dos costarriquenhos. O plano de descarbonização consiste em manter uma
curva ascendente em termos de crescimento econômico do emprego e, ao mesmo
tempo, gerar uma curva descendente no uso de combustíveis fósseis, a fim de parar de
poluir. Como vamos conseguir isso? Por meio de transportes públicos limpos, cidades
inteligentes e resilientes, gestão de resíduos; agricultura sustentável e melhor logística”,
disse ele.
O Prêmio Campeões da Terra reconhece as credenciais sustentáveis da Costa Rica e
também destaca a necessidade urgente de encontrar soluções para a mudança
climática. No ano passado, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
(IPCC) descobriu que limitar o aquecimento global a 1,5° C exigiria mudanças sem
precedentes para reduzir as emissões de carbono em 45% em relação aos níveis de 2010
até 2030, atingindo a neutralidade de emissões por volta de 2050.
O Campeões da Terra é o principal prêmio ambiental global das Nações Unidas. Foi
criado pela ONU Meio Ambiente em 2005 para homenagear indivíduos de destaque
cujas ações tiveram impacto positivo e transformador para o meio ambiente. De
defensores ambientais a desenvolvedores de tecnologia, estas pessoas estão fazendo a
diferença na proteção do nosso planeta para as próximas gerações.
A Costa Rica está entre os cinco Campeões da Terra este ano. As outras categorias são
Visão Empreendedora e Ciência e Inovação. Os vencedores de 2019 serão
homenageados durante a 74ª Sessão da Assembleia Geral da ONU, em 26 de setembro
de 2019, em Nova Iorque. Também serão homenageados no evento sete jovens
empreendedores entre 18 e 30 anos, que levarão para casa o cobiçado prêmio Jovens
Campeões da Terra.
Os vencedores anteriores da região incluem Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile e
atual chefe de direitos humanos das Nações Unidas, por sua excelente liderança na
criação de áreas marinhas protegidas e no impulso às energias renováveis (2017);

Izabella Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente do Brasil por sua liderança visionária e
papel fundamental na reversão do desmatamento da Amazônia (2013); e José Sarukhán
Kermez, ecologista mexicano, por uma vida de liderança e inovação na conservação da
biodiversidade no México e no mundo (2016)
FONTE:https://www.unenvironment.org/pt-br/noticias-e-reportagens/press-release/costa-rica-enomeada-campea-da-terra-pela-onu-por-seu-papel

Milhões de pessoas expulsas de suas casas devido a
conflitos e desastres no primeiro semestre de 2019
Do total, 3,8 milhões foram desencadeados por conflitos e violência, principalmente na
África e no Oriente Médio. A maioria ocorreu no contexto de acordos de paz em colapso
e violações de cessar-fogo na Síria, Iêmen, Afeganistão e Líbia. Trípoli sofreu seu pior
episódio de violência desde o início da guerra civil da Líbia.
A instabilidade contínua na República Democrática do Congo, Etiópia e Nigéria também
gerou grandes ondas de novos deslocamentos. A violência criminal no noroeste da
Nigéria e os confrontos entre pastores e agricultores na região do Cinturão Médio
forçaram mais pessoas a fugir do que a insurgência do Boko Haram. Conflitos regionais
e ataques terroristas também reacenderam conflitos intercomunitários em toda a África
Ocidental, levando ao deslocamento em uma escala nunca vista na região.
“Esses números são assustadoramente altos, principalmente porque estamos apenas na
metade do ano. Eles mostram que as causas do conflito e da desigualdade não estão
sendo abordadas e que o deslocamento está criando padrões cíclicos de crise e
vulnerabilidade ”, disse Alexandra Bilak, diretora do IDMC.
Desastres provocaram um recorde de sete milhões de novos deslocamentos. O fato de
a grande maioria estar associada a tempestades e inundações sugere que o
deslocamento em massa por eventos climáticos extremos está se tornando a norma.
O ciclone Fani desencadeou milhões de novos deslocamentos na forma de evacuações
que salvam vidas na Índia e em Bangladesh, enquanto o ciclone Idai causou estragos em
Moçambique, Malawi, Zimbábue e Madagascar, onde muitas pessoas ainda estão
deslocadas. As inundações foram igualmente devastadoras no Irã, onde afetaram cerca
de 90% do país, e na Etiópia, nas Filipinas e na Bolívia.
Com base nas tendências passadas e no fato de que a maioria dos riscos relacionados
ao clima ocorre na segunda metade do ano, o IDMC estima que o número de novos
deslocamentos associados a desastres triplicará até o final do ano para cerca de 22
milhão. Isso tornaria 2019 um dos piores anos já registrados para esse tipo de
deslocamento.

"A comunidade internacional não pode continuar ignorando as pessoas deslocadas
internamente", disse Bilak. “Precisamos apoiar os governos nacionais em seus esforços
para proteger e ajudar os deslocados internos, construir a paz e investir no
desenvolvimento sustentável e na adaptação às mudanças climáticas. Somente então
seremos capazes de reduzir a agitação, o trauma e o empobrecimento que muitos
milhões de pessoas sofrem a cada ano e reverter as tendências estabelecidas neste
relatório. ”
FONTE:https://www.unenvironment.org/pt-br/noticias-e-reportagens/press-release/costa-rica-enomeada-campea-da-terra-pela-onu-por-seu-papel

Quebrando silos na gestão de desastres
Por Giriraj Amarnath e Carolyn Fry
Historicamente, os setores agrícola e de gestão de desastres agiram de forma
independente. A indústria agrícola supervisionou o bem-estar dos pequenos
produtores, com organizações de gerenciamento de desastres apenas se envolvendo
quando eventos destrutivos exigem esforços de resgate e reabilitação.
No entanto, essas abordagens isoladas e reativas estão fora de sintonia com o mundo
moderno.
Especialistas estimam que o setor agrícola absorva 22% dos danos causados por
desastres naturais nos países em desenvolvimento. Os impactos podem incluir danos à
infraestrutura de irrigação, dos principais canais às lagoas e poços dos
agricultores; poluição dos recursos hídricos; erosão do solo; e rendimentos reduzidos.
A cada oito dias, [o Instituto Internacional de Gerenciamento de Água (IWMI)]
produz mapas detalhados de severidade da seca usando dados de satélite, mostrando
como a seca está afetando a agricultura no Afeganistão, Bangladesh, Butão, Nepal, Índia,
Paquistão e Sri Lanka. Os governos podem usá-los para identificar áreas prioritárias que
necessitam de assistência.
Em conjunto com o Programa Mundial de Alimentos da ONU, a Water Land and
Ecosystems ou WLE e IWMI publicaram o boletim de monitoramento climático e de
segurança alimentar para o Sri Lanka a fim de fornecer medidas de adaptação e
preparação para intervenções em resposta à seca; incluindo programas integrados de
resiliência à seca para promover estratégias aprimoradas de resiliência à seca devido a
choques climáticos.
FONTE:https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/breaking-silos-in-disaster-management66711

Dados do meio do ano: deslocamento interno de janeiro
a junho de 2019
Os números do meio do ano do IDMC revelam os novos deslocamentos internos mais
significativos associados a conflitos, violência e desastres em todo o mundo entre
janeiro e junho de 2019. O relatório serve como um importante medidor de temperatura
do deslocamento global no meio do ano, olhando para as tendências e padrões
esperados nos próximos meses.
O relatório revela que nas mudanças climáticas atuais, o deslocamento em massa
desencadeado por eventos climáticos extremos está se tornando a norma. Houve cerca
de 10,8 milhões de novos deslocamentos em todo o mundo entre janeiro e junho de
2019, dos quais 7 milhões foram relacionados a desastres. Os riscos relacionados ao
clima foram novamente responsáveis pelos números mais altos de deslocamento de
desastres, e as principais tempestades do primeiro semestre de 2019 foram
particularmente intensas.
FONTE:http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/2019-mid-yearfigures_for%20website%20upload.pdf

EVENTOS

Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres
O Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres começou em 1989, após uma
convocação da Assembleia Geral das Nações Unidas por um dia para promover uma
cultura global de conscientização de riscos e redução de desastres. Realizado a cada 13
de outubro, o dia celebra como as pessoas e comunidades em todo o mundo estão
reduzindo sua exposição a desastres e conscientizando sobre a importância de controlar
os riscos que enfrentam. A edição de 2019 continua como parte da campanha "Sendai
Seven", centrada nos sete alvos do Marco de Sendai. Este ano, o foco será a letra (d) da
Estrutura de Sendai, reduzirá os danos causados por desastres à infraestrutura crítica
e a interrupção dos serviços básicos.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/61909_logoiddrr.jpg

INFORMAÇÕES
PROMOTOR BRASIL
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3
CAMPINAS RESILIENTE - OBSERVATÓRIO
https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio
REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA

http://www.cidadesresilientes.net/
INFORMATIVOS UNISDR
http://www.eird.org/camp-10-15
PREVENTIONWEB
http://www.preventionweb.net/english/
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes

