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Com neto de Ghandi, Fórum discute mudanças para a 
cultura de paz 

A ideia é que Campinas seja protagonista na cultura de paz e sirva de exemplo para o 
País 

 

Fórum pela Paz contou com neto de Ghandi e Lázaro Ramos. Créditos: Denny Cesare/Codigo19 

A Estação Cultura recebeu neste sábado (24), o Fórum Campinas pela Paz, com 

palestras, mesas-redondas, painéis, oficinas, talk show, stands de organizações, 

serviços e livros e apresentações culturais que debaterão os rumos para transformar a 

cidade e trazer a cultura de paz.  

 

O evento foi aberto ao público e, às 17h, houve um talk show de Arun Gandhi, neto de 

Mahatma Gandhi, junto com o ator e escritor Lázaro Ramos.  

 

O objetivo do Fórum é promover um movimento de mudança, gerando um caminho 

para estabelecer a cultura de paz na cidade. A ideia é que Campinas seja protagonista 



na cultura de paz e sirva de exemplo para o País.  

 

Esta é a primeira vez que um evento desta importância é realizado pelo poder público. 

A promoção é da Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, Pessoa com 

Deficiência e Direitos Humanos. O Fórum tem apoio do Movimento Transforma 

Campinas.   

FONTE:https://www.acidadeon.com/campinas/NOT,0,0,1309281,com+neto+de+ghandi+forum+camp

inas+pela+paz+discute+mudancas+para+a+cultura+de+paz.aspx 

FONTE:https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2018/02/21/forum-campinas-pela-paz-traz-

lazaro-ramos-e-neto-de-gandhi 

 
Nova York 

21 de fevereiro de 2018 

Discurso do Secretário-Geral ao Conselho de Segurança, 

Reunião Ministerial sobre "Propósitos e Princípios da 

Carta das Nações Unidas na Manutenção da Paz e 

Segurança Internacionais"  

Sr. presidente, 

Permita-me, neste importante debate, relacionado à Carta e à manutenção da paz e da 
segurança internacionais, transmitir uma emoção pessoal que não consigo esconder 
antes de ler minha declaração.  

Estou profundamente atormentado pelo terrível sofrimento da população civil no leste 
de Ghouta - 400 mil pessoas que vivem no inferno na terra.  

Eu sei que consultas importantes estão ocorrendo neste Conselho, visando a cessação 
das hostilidades durante um mês na Síria, com uma série de condições e, claro, apoio 
totalmente esse esforço, mas acredito que o Ghouta do leste não pode esperar.  

E, portanto, meu apelo a todos esses é para uma suspensão imediata de todas as 
atividades de guerra no leste de Ghouta, permitindo que a ajuda humanitária atinja 
todos os necessitados, permitindo a evacuação de cerca de 700 pessoas que precisam 
de um tratamento urgente que não pode ser fornecido lá, e criando também a 
possibilidade de outros civis serem efetivamente tratados no site.  

Esta é uma tragédia humana que está se desenrolando na frente dos nossos olhos, e 
não penso que possamos deixar que as coisas aconteçam dessa maneira horrenda. 

Agradeço ao Governo do Kuwait pela organização deste briefing. 



Gostaria de expressar o meu apreço ao Kuwait por ter hospedado a conferência da 
semana passada sobre o Iraque. Reitero o chamado que fiz por solidariedade global 
com o Iraque  na tarefa de reconstrução. 

Permita-me também reconhecer que a libertação do Kuwait das forças de Saddam 
Hussein ocorreu há 27 anos este mês. Este aniversário - de uma empresa em que a 
comunidade internacional usou a Carta para defender a Carta - é um cenário 
apropriado para a discussão de hoje. 

A Carta das Nações Unidas resistiu à prova do tempo. Redigida após o colapso total da 
ordem internacional, ajudou a juntar o mundo. Dado que o alcance total do 
Holocausto estava emergindo, faz parte do baluarte global contra crimes 
internacionais hoje.   

Mas, é claro, os fundadores da nossa Organização entenderam que a recuperação da 
Segunda Guerra Mundial não era apenas uma questão de prevenção de crimes. Eles 
colocaram as pessoas no coração da Carta e proclamaram que a verdadeira base da 
paz era encontrada na promoção do respeito pelos direitos humanos e pelo progresso 
social e melhores padrões de vida em uma liberdade maior para todos. 

Hoje, os Princípios da Carta - o não uso da força, a solução pacífica das controvérsias, a 
não intervenção, a cooperação, a autodeterminação e a igualdade soberana dos 
Estados Membros - continuam a ser o alicerce das relações internacionais. 

Os valores que proclama - direitos iguais, não discriminação, tolerância e boa 
vizinhança - permanecem guias para a harmonia global. 

No entanto, os desafios que enfrentamos evoluíram, os fatores de conflito tornaram-
se mais complexos, surgiram novas ameaças e as consequências da instabilidade agora 
fluem muito além de sua fonte. 

Dirigindo-se ao desafio da migração, bem como as ameaças das mudanças climáticas e 
da desigualdade, testaremos a Carta e nossa capacidade de garantir um mundo melhor 
para todos.   
Assim, enquanto os Princípios da Carta são tão relevantes como sempre, devemos 
continuar atualizando suas ferramentas, devemos usar essas ferramentas com maior 
determinação, e devemos voltar às raízes da Carta para a inspiração enquanto nos 
esforçamos para entregar "nós, os povos ".  
Sr. presidente, 

Esse trabalho começa com a prevenção. 

Como eu disse a este Conselho no início do meu mandato, a comunidade internacional 
gasta muito mais tempo e recursos que respondem às crises do que preveni-las. Temos 
de equilibrar a nossa abordagem da paz e da segurança internacionais.  

Nosso objetivo deve ser fazer tudo o que pudermos para ajudar os países a evitar o 
surto de crises que prejudicam a humanidade. E esta visão se estende além de guerras 
e conflitos, desastres naturais, fragilidade e outros tipos de estresse. 



Nosso compromisso deve ser para todos os direitos humanos - civil, político, 
econômico, social e cultural - e eliminar a discriminação baseada no gênero, religião, 
raça, nacionalidade ou outro status. 

Através deste trabalho, devemos reconhecer o grande poder da participação das 

mulheres, o que torna os acordos de paz mais sólidos, as sociedades mais 
resilientes e as economias mais vigorosas. 

A prevenção de crises é principalmente da responsabilidade dos Estados-Membros. O 
Capítulo VI da Carta descreve as ferramentas que estão disponíveis para eles para esse 
fim.  
Negociação. Inquérito. Mediação. Conciliação. Arbitragem. Liquidação judicial. E outras 
medidas e meios pacíficos. 

E as Nações Unidas estão lá para oferecer apoio aos Estados na resolução de suas 
disputas e na prevenção do surgimento de crises. 

A Corte Internacional de Justiça é o principal órgão judicial das Nações 
Unidas. Incentivo os Estados-Membros a aceitar a jurisdição obrigatória do Tribunal e a 
fazerem uso maior do Tribunal e de outros tribunais e tribunais internacionais para 
ajudar a resolver e evitar a escalada de suas disputas.    

Os esforços de prevenção da ONU na Gâmbia, na Guiné e no Burkina Faso nos últimos 
anos, sempre em coordenação com as atividades da União Africana e da Comunidade 
Econômica dos Estados da África Ocidental, e muitas vezes em apoio direto, destacam 
as condições em que Esses esforços são mais bem-sucedidos.   

O papel desempenhado nesses contextos pelo Escritório das Nações Unidas para a 
África Ocidental e o Sahel ressalta o valor das presenças políticas regionais da ONU, 
como em outros contextos o trabalho do Escritório das Nações Unidas para a África 
Central e o Centro Regional das Nações Unidas para a Diplomacia Preventiva para Ásia 
Central. 

A mediação está entre os caminhos sugeridos pelo Capítulo VI. Nas últimas semanas, 
um novo Conselho Consultivo de Mediação bilateral realizou sua primeira 
iniciativa. Planejamos uma série de outras missões bilaterais - com o acordo dos países 
em questão - aos Estados-Membros que enfrentam desafios de estabilidade. 

Meus próprios bons ofícios estão disponíveis para você em todos os momentos para 
ajudar a prevenir, gerenciar ou resolver conflitos. 

E, é claro, a Carta confere aos poderes e responsabilidades do Conselho de Segurança 
no campo da prevenção de conflitos. 

Neste momento, é especialmente urgente que o Conselho de Segurança defenda a sua 
responsabilidade de estabelecer um acordo político sobre a Síria de acordo com a 
resolução 2254 sob os auspícios da ONU. 

Sustentar a paz é uma parte fundamental da prevenção. O meu relatório sobre a 
manutenção da paz está agora em frente a todos os membros, e aguardo com 
expectativa que apresente as suas propostas. 



A prevenção também depende fundamentalmente do desenvolvimento sustentável e 
inclusivo. A Agenda de 2030 oferece um quadro integrado para abordar os fatores 
econômicos e sociais dos conflitos e para construir sociedades estáveis, inclusive por 
meio do foco nas instituições e no estado de direito. 

A palavra manutenção da paz não aparece na Carta. Mas esta atividade emblemática 
da ONU está firmemente enraizada nos ideais da Carta - e demonstra a flexibilidade da 
Carta. 

A manutenção da paz tem um registro sólido de serviços, sacrifícios e sucesso, e tem 
servido como uma ferramenta para ajudar na resolução pacífica de disputas, bem 
como para atingir objetivos mais robustos.  

No entanto, hoje a manutenção da paz enfrenta grandes desafios.   

Muitas vezes, as forças de paz são implantadas indefinidamente em ambientes 
perigosos onde há pouca paz para manter, onde não há soluções políticas à vista, onde 
há vários grupos armados e onde as baixas estão aumentando fortemente contra 
ataques contra forças de paz. 

Por estas e outras razões, as Nações Unidas acabam servindo como "baby-sitter da 
crise" ou se concentram na contenção simples - e isso simplesmente não é 
sustentável.  
Um plano detalhado de ação para melhorar a segurança e segurança das forças da paz 
está sendo implementado pelo Departamento de Operações de Manutenção da Paz e 
nossas missões.   

O Departamento também está realizando uma série de revisões estratégicas sob a 
orientação do Conselho de Segurança. Não existe uma operação de tamanho único.   

Nosso objetivo é reorientar a manutenção da paz com expectativas realistas; com 
forças bem estruturadas, bem apoiadas e bem equipadas; e com o apoio que 
precisamos dos países anfitriões.    

Olhamos para o Conselho de Segurança para fornecer mandatos claros e focados, e 
pedimos maior envolvimento de todos os Estados Membros no fornecimento de 
pessoal, bem como apoio político, material e financeiro.   
Ao mesmo tempo, a manutenção da paz não é a solução para todas as situações de 
crise. Diferentes contextos podem exigir outros tipos de ação, incluindo a execução da 
paz e operações antiterroristas realizadas por organizações regionais parceiras ou 
coligações de Estados Membros. Aqui, também, os mandatos claros e os fundos 
previsíveis e adequados serão críticos. 

Hoje, temos o maior número de regimes de sanções da ONU na história da 
Organização.    

A implementação simples vai além dos Estados-Membros, talvez seja necessário 
prestar maior atenção ao setor privado, em particular ao setor financeiro. Devemos ter 
o cuidado de evitar consequências não intencionais, inclusive humanitárias.  

Deixe-me passar agora dos Capítulos VI e VII para o Capítulo VIII.   



Mesmo antes de a maioria das regiões terem criado organizações regionais ou sub-
regionais, os redatores da Carta reconheceram o valor dos arranjos e agências 
regionais como primeiro recurso para a solução pacífica das disputas locais.  

As perspectivas regionais são críticas para a compreensão dos desafios. As capacidades 
regionais são cruciais para uma rápida implantação. E a propriedade regional é 
essencial para soluções para se enraizar. 

Entre o mais vital e dinâmico da parceria de hoje é o nosso trabalho com a União 
Africana. 

Nossas organizações assinaram dois novos acordos-quadro sobre paz e segurança e 
sobre o alinhamento da Agenda 2030 com a Agenda 2063 da África.   

Exorto novamente a comunidade internacional a garantir um financiamento previsível 
e adequado para as forças africanas que operam na Somália, no Sahel e ao redor do 
Lago Chade. 

Também estamos estabelecendo vínculos mais estreitos com a União Europeia e várias 
outras organizações regionais.   

Os Objetivos e os Princípios da Carta falam com os desafios de hoje tão firmemente 
como falaram com pessoas que acabaram de viver a guerra mais horrível que o mundo 
já viu.  

As reformas em que nos comprometemos, abrangendo paz e segurança, 
desenvolvimento e gestão, visam tornar-nos mais eficazes no cumprimento da visão da 
Carta. 

A Carta é o nosso modelo vivo para servir "nós, os povos". A Secretaria está pronta 
para ajudar os Estados Membros a abraçar o pleno espírito da Carta e usá-la para todo 
seu potencial em todos os pilares do nosso trabalho. 

Obrigado. 

FONTE:https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-02-21/secretary-generals-remarks-

security-council-ministerial-briefing- 

 

 

 

ABRRD apóia V seminário Internacional - Gestão do 
Risco de Desastres 
 



 
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), em parceria com a 

Associação de Cooperação em Ciência e Tecnologia Brasil - Japão (ACCTBJ), em 

conjunto com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) e com o apoio do 

Gabinete Militar do Governador/Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 

(GMG/CEDEC), realizado, nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2018, o 5º Seminário 

Internacional - Gestão do Risco de Desastres. Nesta edição, o evento foi ampliado para 

dois dias e será realizado no auditório JK, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. 
 

 

Defesa Civil participa do V Seminário Internacional – 

Gestão do Risco de Desastres 

 



 

Nos dias 21 e 22 de fevereiro a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil participa do V 
Seminário Internacional – Gestão de Risco de Desastres, no auditório JK, na Cidade 
Administrativa, em Belo Horizonte, promovido pela  Defesa Civil Estadual de Minas 
Gerais em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a Associação 
de Cooperação em Ciência e Tecnologia Brasil – Japão e a Agência de Cooperação 
Internacional do Japão (JICA). 

FONTE:http://www.defesacivil.sp.gov.br/?p=3422 

 

Índia: NDMA prepara estados para lidar com a onda de 
calor 2018 

VIJAYAWADA - O workshop nacional de dois dias sobre preparação, mitigação e gestão 
da onda de calor concluiu com sucesso hoje (22 de fevereiro de 2018), com todas as 
partes interessadas a se esforçarem para mitigar efetivamente o impacto da iminente 
onda de calor deste ano. A oficina foi organizada pela Autoridade Nacional de Gestão 
de Desastres (NDMA) em colaboração com o Governo de Andhra Pradesh.  

"O foco de nossos esforços deve ser a redução do número de mortes. No entanto, é 
necessário examinar as doenças relacionadas ao calor para que a vulnerabilidade das 
seções mais marginalizadas possa ser reduzida", disse Shri Kamal Kishore, Membro, 
NDMA, ao discutir o caminho a seguir e as questões emergentes este ano. 

Na sessão técnica sobre Capacitação e Reforço da resposta efetiva à onda de calor, foi 
discutida a necessidade de usar campanhas específicas de conscientização e 
programas de divulgação para sensibilizar comunidades para tomar medidas para 
reduzir o impacto das ondas de calor. A sessão também discutiu a resiliência do calor 
no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável além da questão do 



desenvolvimento de Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs) específicos do setor 
para lidar com doenças relacionadas ao calor e óbitos. 

A sessão sobre o Plano de Ação de Monitoramento, Análise e Atualização do Calor 
discutiu a importância da coordenação entre todas as agências e o monitoramento 
regular da situação da onda de calor. Destacou o significado de rever e atualizar planos 
de ação de calor para atender às mudanças em um ambiente, além do papel da 
documentação e dos relatórios padronizados. 

As ondas de calor muitas vezes levam a desidratação, exaustão por calor, estresse e 
até mesmo um golpe de calor fatal. Com o planejamento e a preparação antecipados, 
as mortes e doenças induzidas pela onda de calor podem ser derrubadas.  

 Em 2016, com as "Diretrizes para a Preparação do Plano de Ação - Prevenção e 
Gerenciamento da Onda de Calor da NDMA" e a abordagem pró-ativa de alguns dos 
Estados mais vulneráveis, o número de mortes no país diminuiu 
significativamente. Levando a história de sucesso para a frente, NDMA em 2017 
organizou uma oficina nacional sobre a onda de calor em Hyderabad em Telangana. As 
deliberações no workshop, juntamente com a atualização das Diretrizes, 
acompanhamento regular, acompanhamento e revisão rigorosos, implementação 
efetiva por parte dos governos estaduais e campanhas de geração de consciências 
derrubaram o número de mortes induzidas por ondas de calor no país. 

Três sessões técnicas - Plano de ação de onda de calor e redução de risco, alerta 
precoce, previsão e preparação para ondas de calor e compartilhamento de 
experiência e lições aprendidas para medidas de mitigação de ondas de calor e 
problemas emergentes em 2018 - foram realizadas no primeiro dia do workshop.  

Membros e altos funcionários da NDMA, especialistas em agências de onda de calor, 
agências de alerta precoce e previsão, governos estaduais e instituições de pesquisa 
participaram do workshop. 

FONTE:http://ndma.gov.in/en/news/1740-press-release-ndma-prepares-states-to-deal-

with-heat-wave-2018.html 

Diretrizes para a elaboração do plano de ação - 
Prevenção e gerenciamento da onda de calor 

Essas diretrizes visam facilitar a formação de planos de ação de onda de calor entre as 
partes interessadas na redução do risco de desastres na Índia, fornecendo informações 
sobre doenças relacionadas ao calor e as ações de mitigação e resposta necessárias a 
serem realizadas. As diretrizes fornecem contexto sobre ondas de calor na Índia e 
servem como ferramenta para desenvolver planos de gerenciamento de risco, 
sistemas de alerta precoce, preparação para problemas relacionados à saúde e 
delineando papéis e responsabilidades no gerenciamento de ondas de calor. 

FONTE:http://www.ndma.gov.in/images/guidelines/heatwaveguidelines2017.pdf 



 

Agência da ONU lança aplicativo para apoiar migrantes 
em todo o mundo 
Agência da ONU para Migrações, OIM, desenvolveu um aplicativo para ajudar 

migrantes de todo o mundo. De forma personalizada, o #MigApp envia notícias e 

alertas em função das necessidades e localização geográfica do migrante cadastrado – 

como programar sua viagem, se informar sobre visto e questões de saúde, comparar 

custos de remessa de dinheiro ao exterior, entre outras facilidades. 

FONTE:http://www.iom.int/migapp 

 

Missões de paz das Nações Unidas – Manual de Policia 

Militar 

Este Manual descreve a Unidade de Polícia Militar das Nações Unidas (ONU), com foco 

no apoio da Polícia Militar a uma Missão da ONU e à sede da Força. Sempre adaptável  

em tamanho, modular em função e adaptado à missão, o tamanho e a composição da 

unidade da Polícia Militar da ONU dependem do tamanho, composição e requisitos da 

Missão da ONU que ele sustenta e as características físicas da área da Missão. 

FONTE:http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/96199/United%20Nations%20Peacekeepin

g%20Missions%20Military%20Police%20Unit%20Manual.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Situação Econômica Mundial e Perspectivas 2018 
 
Relatório definitivo das Nações Unidas sobre o estado da economia mundial, 

fornecendo perspectivas econômicas globais e regionais para 2018 e 2019. Produzido 

pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, as cinco comissões regionais 

das Nações Unidas, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento, com contribuições da Organização Mundial de Turismo da ONU. 

FONTE:http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economic-and-social-

development/world-economic-situation-and-prospects-2018_02486bd4-en#.WpH8EGrwbIU#page2 
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Da Gestão de Desastres à Redução de Riscos de 
Desastres - Implementação do Marco de  Sendai 

A conferência internacional "Da Gestão de Desastres à Redução do Risco de Desastres 
- Implementação do Marco de Sendai ", de 26 a 27 de fevereiro de 2018 em Berlim 
oferece uma oportunidade para os funcionários do setor público envolvidos na 
implementação do Marco de Sendai para compartilhar experiências práticas e 
melhores práticas. 

A implementação do Marco Sendai sobre Redução do Risco de Desastres já 
começou. As partes envolvidas estão lidando com uma multiplicidade de questões e 
questões, como uma melhor compreensão do risco de desastres, as primeiras 
avaliações de risco e vulnerabilidade, governança de desastres e fortalecimento da 
preparação, bem como a instalação de sistemas eficazes de avaliação e 
monitoramento. Até 2019, os primeiros Relatórios de progresso do Marco de Sendai 
são devidos na Comissão Europeia e no sistema de monitoramento da EIRD. Até então, 
importantes marcos precisam ser alcançados, como a coleta e análise de dados 
valiosos. 

Nesta conferência única, especialistas da várias organizações nacionais e internacionais 
bem avançadas na implementação do Marco de Sendai  compartilham sua visão e 
conhecimento prático sobre o estado atual de implementação. Aproveite o know-how 
e as lições aprendidas de outros estados e seja preparado de forma otimizada para 
situações de crise em seu país. 

Grupo alvo 

Membros do pessoal que lidam com a implementação do Marco de  Sendai  das 
seguintes instituições: 

• Ministro do interior 
• Ministério do Meio Ambiente / Sustentabilidade 
• Ministério da Agricultura e Silvicultura 
• Ministério dos Negócios Estrangeiros 
• Ministério da Defesa e Segurança 
• Agência de Proteção Civil 
• Centro de resposta a crises 
• Instituto Geológico 
• Instituto Hidrometeorológico 
• Instituições de combate a incêndios e prevenção 
• Ministério dos Assuntos Sociais e da Saúde 
• Ministério dos Transportes e Comunicações 



• Ministério da economia e das finanças 

Tópicos (entre outros) 

• De Hyogo para Sendai - Processos de reestruturação no âmbito do Marco de 
Sendai 

• Como monitorar a implementação do Marco de  Sendai 
• Resultados de medição: dos alvos aos indicadores 
• Lidando com Massive Data no Contexto do Marco de Sendai  
• Como melhorar a comunicação e a conscientização de risco como uma pedra 

angular na redução do risco de desastres - Sistemas participativos de alerta 
precoce e monitoramento 

• Como integrar partes interessadas e parceiros na implementação do quadro 
Sendai 

• Da Avaliação Nacional de Risco às Avaliações Locais de Risco (Caso Finlândia) 
• Além da assistência e assistência de emergência - Abordagens de RRC a nível 

comunitário e sua contribuição para agendas globais - uma perspectiva de 
INGO 

Palestrantes 

• Ricardo Mena, Chefe do Departamento de Apoio e Acompanhamento do 
Marco de Sendai  Implementation Branch, Escritório das Nações Unidas para a 
Redução do Risco de Desastres (UNISDR) 

• Dirk Kamm, Chefe de Assuntos Internacionais, Divisão de Assuntos 
Internacionais, Direção II Gestão de Riscos, Assuntos Internacionais, Escritório 
Federal de Proteção Civil e Assistência a Desastres, Alemanha 

• Janet Edwards, Coordenadora Nacional para a Implementação do Quadro 
Sendai para Redução do Risco de Desastres, Agência de Contingências Civis da 
Suécia 

• Dusan Zupka, especialista sênior da UE e da ONU, treinador e avaliador em 
desastre / gestão do risco climático, ex-chefe da seção de preparação para 
emergências, Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos 
Humanitários (ONU OCHA) 

• Taito Vainio, Gerente de Projeto, Conselheiro Ministerial, Departamento de 
Serviços de Resgate, Ministério do Interior, Finlândia 

• Hans Jørgen Henriksen, consultor principal, Pesquisa Geológica da Dinamarca e 
Gronelândia, GEUS, Dinamarca 

• Ieva Bruñeniece, Especialista Sênior, Departamento de Mudanças Climáticas, 
Ministério da Proteção Ambiental e Desenvolvimento Regional da Letônia 

• Jürgen Clemens, consultor sénior de políticas, Malteser International 
• Natasa Holcinger, Assessora Sênior em Medidas de Prevenção, Direção 

Nacional de Proteção e Resgate, Zagreb, Croácia 

FONTE:https://en.euroacad.eu/events/managing-natural-disasters-s-1825/ 

FONTE:https://en.euroacad.eu/fileadmin/brochure-

marked/From_Disaster_Management_to_Disaster_Risk_Reduction_S-1825-DMW.pdf?t=1519519633 



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 

         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 

 

 

 

 


