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Monitoramento de áreas vulneráveis e rápida intervenção reduzem queimadas

Diminuição de 57 por cento é apontada pelo comitê da Operação Estiagem, que tem conclusão 
prevista para o final do mês.

A Operação Estiagem 2022, coordenada pela Defesa Civil de Campinas e iniciada em maio 
deste ano, se encaminha para a finalização, no próximo dia 30 de setembro. Uma reunião do 
comitê responsável pela atividade, realizada nesta quarta-feira, dia 21 de setembro, na Sala 
de Resiliência do Paço Municipal, mostrou que os números relacionados a queimadas 
diminuíram em relação ao ano passado, resultado atribuído ao monitoramento.

O dado parcial da Defesa Civil, de maio a agosto de 2022, comparado ao mesmo período de 
2021, aponta redução de 57% no número de queimadas. Foram 195 neste ano contra 343 no 
ano passado. O balanço final será divulgado no mês de outubro.

´Os índices diminuíram muito, o que reflete de maneira positiva na operação. Não tivemos 
grandes incêndios”, disse o coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, 
Sidnei Furtado. Um dos fatores apontados por ele para esse resultado é o monitoramento das 
áreas em que houve registro de incêndio, o que permite pronta intervenção e diminui 
reincidências.

Ele também destacou que o satélite que registra o foco de calor é como um “radar de 
trânsito”, possibilitando aos técnicos identificarem esses locais. “Todos foram vistoriados e 



houve notificação dos proprietários”, explicou.

As notificações tiveram como base a lei municipal que proíbe uso de fogo para limpeza ou 
preparo do solo, inclusive para plantio ou colheita, exceto nos casos específicos em que a lei 
estadual permite. Entre estes estão queimada controlada para fins de pesquisa e cultura de 
cana-de-açúcar.

O Corpo de Bombeiros também registrou queda de ocorrências atendidas pela corporação, 
segundo apresentação do tenente Renan Renzo Fraleoni durante a reunião do comitê.

Além de vistorias de campo para verificar a vazão dos mananciais e prevenir focos de incêndio 
em áreas vegetais, a Operação também inclui atividades de conscientização da população. Em 
especial os moradores de áreas próximas aos pontos vulneráveis recebem treinamento para 
a prevenção e combate a queimadas e incêndios.

Umidade Relativa do Ar

Abrangendo o período mais seco do ano, quando aumenta o risco de focos de incêndio, 
doenças respiratórios e crises hídricas, a Operação Estiagem também monitora a 
temperatura e o índice de Umidade Relativa do Ar (URA). O levantamento mais recente 
mostrou que esse índice também teve recuo.

De maio a agosto deste ano, Campinas entrou em Estado de Alerta (quando a URA registra 
índice entre 12% e 20%) por sete vezes, contra 37 no ano passado. Já o Estado de Atenção 
(índice de URA entre 20% e 30%) foi registrado por 57 vezes, contra 82 no ano passado. 

Campinas também não entrou nenhuma vez em emergência (URA abaixo de 12%), ao 
contrário do ano passado, em que isso ocorreu por quatro vezes.

Aeroporto

Outro dado importante da Operação é o apontamento de registros de animais mortos na 
plataforma SISS-Geo (Sistema de Informação em Saúde Silvestre) da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz).

Apenas os técnicos da Defesa Civil, em vistorias preventivas no entorno do Aeroporto de 
Viracopos, registraram 32 animais mortos.

O sistema começou a ser utilizado este ano, portanto ainda não há base para comparação.

Comitê da Estiagem

A Operação Estiagem é acompanhada pelo comitê gestor formado por sete secretarias 
municipais, uma autarquia e uma empresa pública. O grupo contribui no planejamento, 
articulação, coordenação, execução e avaliação das ações de prevenção e controle dos efeitos 
da estiagem no município.

O comitê da Operação é formado por representantes das secretarias municipais de Governo; 
de Saúde; do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de Serviços Públicos; de 
Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos; de Educação e de 
Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública. Também integram o Comitê a Sanasa e a 
Fundação “José Pedro De Oliveira”, gestora da Mata de Santa Genebra.

FONTE: https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45925 



Comitiva de Campinas visita Coreia para aperfeiçoar a proposta do PIDS

Prefeitura apresentará Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável (PIDS) e conhecerá 
experiências coreanas na área

O convite do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com roteiro organizado pelo 
Instituto de Pesquisa Coreano para Assentamentos Humanos (KRIHS/Korea Research 
Institute for Human Settlements), uma comitiva formada por representante da Prefeitura de 
Campinas, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Pontifícia Universidade 
Católica (PUC-Campinas) visita a Coreia na próxima semana. Todos os gastos com viagem e 
hospedagem serão custados pelo BID, sem nenhum custo para o Município.
 
Entre 26 e 30 de setembro, os secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Adriana 
Flosi, de Finanças, Aurílio Caiado, e de Planejamento e Urbanismo, Carolina Baracat, 
representarão o poder municipal na missão oficial. 
 
“A viagem será importante para a cidade conhecer outras experiências urbanísticas, com 
soluções tecnológicas e ambientais que poderemos aplicar no desenvolvimento do nosso Polo 
de Inovação e Desenvolvimento Sustentável (PIDS)”, afirma o prefeito Dário Saadi. “O 
resultado trará subsídios para aperfeiçoar o projeto de lei que a Prefeitura apresentará, 
alterando o zoneamento daquela região, e que deverá estar alinhado ao plano diretor de 
implantação do HIDS, para viabilizar a ocupação da área”, completou.
 
A viagem é um tour de estudos e faz parte do desenvolvimento do projeto urbano (masterplan) 
para a área do HUB Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (HIDS) de Campinas, 
que está sendo realizado pelo KRIHS e financiado por um convênio com o BID. 
 
O HIDS, que tem o estudo coordenado pela Unicamp, compreende uma área de 11 milhões de 
metros quadrados, inseridos no Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável (PIDS), e 
engloba a Fazenda Argentina e os campi da Unicamp e PUC-Campinas, entre outras 
instituições. O PIDS abrange 17 milhões de metros quadrados e prevê o incentivo para 
projetos inovadores visando  sustentabilidade, a priorização dos pedestres, da mobilidade 
ativa e a qualificação dos espaços públicos, criando ambientes que propiciem a inovação e a 
criatividade
 
Programação
 
Os encontros discutirão a construção de uma base legal para políticas públicas para o 
desenvolvimento sustentável e inovador. A comitiva conhecerá experiências coreanas na 
implantação e gestão de polos tecnológicos e cidades inovadoras. Também será 
oportunidade para apresentar o potencial de Campinas a empresários locais, em um 
encontro na quarta-feira, dia 28 de setembro, na embaixada brasileira em Seoul.
 
Estão programadas viagens ao parque tecnológico de Pangyo Technovalley (28/09), à cidade 
internacional Songdo (27/09) e também à cidade de Sejong (29/09), onde a comitiva conhecerá 
a estrutura administrativa e o projeto de desenvolvimento planejado para o local. No 
encerramento da visita, no dia 30, haverá uma apresentação do trabalho desenvolvido pelos 
grupos de estudo durante a semana.

FONTE: https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45934 



Um mundo resiliente? Entendendo a vulnerabilidade em um clima em mudança

Este relatório é o segundo relatório sobre os resultados da Pesquisa de Risco Mundial de 
2021 e mostra como a insegurança financeira prejudica a resiliência diante dos desastres 
relacionados às mudanças climáticas. Comunidades em todo o mundo estão sentindo o 
impacto dos perigos naturais e causados pelo homem, seja o clima severo e sua ligação com 
as mudanças climáticas, ou o resultado de impactos industriais, sociais ou ambientais. 
Revelando como as pessoas em todo o mundo sentem que a infraestrutura e o governo de seu 
país podem lidar com desastres, o relatório fornece insights globais sobre como indivíduos 
preparados e resilientes acreditam que suas comunidades, países e instituições estão lidando 
com perigos. As descobertas podem ser usadas por governos, agências de desenvolvimento, 
empresas e pesquisadores para ajudá-los a identificar vulnerabilidades e tomar medidas para 
tornar as pessoas mais seguras.

As principais conclusões do relatório incluem:

• Mais de um terço (34%) das pessoas em todo o mundo disseram que só poderiam cobrir 
suas necessidades básicas por menos de um mês se perdessem toda a sua renda.

• Pessoas de países de baixa renda também têm menos confiança em sua capacidade de se 
proteger de um desastre.

• Os resultados do Índice de Resiliência Global da World Risk Poll revelam quais países são 
mais resilientes às mudanças climáticas e outros desastres.

• 125.000 pessoas em 121 países foram entrevistadas como parte do estudo

FONTE:https://wrp.lrfoundation.org.uk/LRF_2022_report2-resilience_online_version.pdf

Dados confiáveis e completos mantidos em bancos de dados de desastres são essenciais para 
informar políticas eficazes de preparação e mitigação de desastres. No entanto, os bancos de 
dados de desastres são altamente propensos à falta. Neste artigo, realizamos um diagnóstico 
de dados perdidos do banco de dados global de desastres amplamente citado, o Emergency 
Events Database (EM-DAT) para identificar a extensão e os potenciais determinantes de 
dados perdidos no EM-DAT. Além disso, por meio de uma revisão da literatura empírica 
proeminente, contextualizamos como os dados ausentes no EM-DAT foram tratados 
anteriormente. Uma grande proporção de dados faltantes foi identificada para desastres 
atribuídos a desastres naturais ocorridos entre 1990 e 2020, particularmente sobre as perdas 
econômicas. No ano em que ocorreu o desastre, a classificação de renda do país afetado e o 
tipo de desastre foram todos preditores significativos de falta de variáveis-chave de perdas 
humanas e econômicas. Assim, é improvável que os dados estejam ausentes completamente 
ao acaso. Métodos estatísticos avançados para lidar com dados ausentes são, portanto, 
garantidos ao analisar dados de desastres para minimizar o risco de influenciar inferências 
estatísticas e garantir que os dados globais de desastres possam ser confiáveis.

FONTE:https://www.nature.com/articles/s41597-022-01667-x 

Impactos humanos e econômicos de desastres naturais: 
podemos confiar nos dados globais?



Mortes por COVID: mais de 10 milhões de crianças perderam um pai ou cuidador

As consequências de perder um dos pais podem ser profundas, mas o apoio certo pode 
reduzir o impacto.

Aproximadamente 10,5 milhões de crianças em todo o mundo têm um pai ou cuidador que 
morreu de COVID-19, de acordo com um estudo de modelagem 1 . O número é um aumento 
dramático em relação às estimativas anteriores. Índia, Indonésia e Egito foram os países mais 
afetados; outras regiões da África e sudeste da Ásia também foram gravemente atingidas.

O estudo, publicado em 6 de setembro no JAMA Pediatrics , é a terceira atualização do 
número de crianças órfãs por causa da pandemia.

“Eu realmente aprecio o esforço desta equipe para tentar manter a questão dos órfãos 
relacionados ao COVID na frente das comunidades de pesquisa e políticas”, diz Michael 
Goodman, epidemiologista social aplicado da Universidade do Texas em Galveston. “Nós, 
como comunidade de pesquisa, como influenciadores de políticas – nós, como sociedade, não 
estamos isentos dessas crianças.”

Estudos anteriores estimaram que cerca de 1,5 milhão de crianças menores de 18 anos 
perderam um cuidador primário ou secundário durante os primeiros 14 meses da 
pandemia. Um ano depois, as estimativas são uma magnitude inteira maior, diz a coautora 
Susan Hillis, epidemiologista da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Esse número se 
soma aos 140 milhões de crianças que já eram órfãs antes da pandemia, diz ela.

 

 



Consequências ao longo da vida

Perder um dos pais ou cuidador pode infligir consequências ao longo da vida nas crianças; 
além de sua dor traumática pela perda, as crianças órfãs são mais propensas a 
experimentar problemas de saúde mental, abuso e doenças crônicas. Apesar da situação 
dolorosa, Hillis diz que governos e comunidades podem fazer a diferença se agirem a tempo. 
Ela pede às pessoas que verifiquem as crianças que conhecem que perderam um dos pais e 
as famílias com crianças.

Ela acrescenta que décadas de pesquisa sobre crianças cujos pais morreram de AIDS 
mostram que três 'aceleradores' são a base para ajudar as crianças a se recuperarem: apoio 
educacional, assistência econômica e assistência para o pai ou cuidador restante. Identificar 
as crianças que precisam de ajuda e fornecê-la rapidamente é “para onde precisamos ir na 
ação”, diz Hillis.

Até agora, apenas os Estados Unidos e o Peru se comprometeram a apoiar crianças órfãs 
pela COVID-19, mas Hillis está trabalhando para chamar a atenção de mais formuladores de 
políticas ao redor do mundo para a pesquisa.

Nos Estados Unidos, um em cada cinco adultos que tiveram COVID ainda tem COVID há muito 
tempo, e Goodman observa que até quatro milhões de adultos podem estar fora da força de 
trabalho como resultado. São necessários mais dados, não apenas sobre crianças órfãs, mas 
sobre aquelas cujos pais perderam alguma capacidade de cuidar devido ao longo COVID e 
sobre como apoiar essas crianças.

“Precisamos ter certeza de que não estigmatizamos os jovens que estão passando por uma 
perda realmente incrível, como se eles só pudessem ser definidos por essa perda”, diz 
Goodman. “As crianças e os jovens não são apenas pessoas vulneráveis. São pessoas 
resilientes.”

FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-022-02941-z 

Consideramos como evento quando um único caso ou vários casos epidemiologicamente 
relacionados foram identificados pela presença de RNA viral (comprovante de infecção ) e/ou 
anticorpos (comprovante de exposição) em um animal. Os casos epidemiologicamente 
relacionados incluem, por exemplo, animais pertencentes à mesma fazenda, animais de 
cativeiro alojados juntos, animais de estimação pertencentes à mesma casa ou animais 
amostrados dentro do mesmo estudo (geralmente transversal), apresentando eventos 
semelhantes e atributos do paciente, ou seja, foram submetidos ao mesmo teste laboratorial 
(s) e apresentaram os mesmos resultados (incluindo variante), exibiram os mesmos sintomas 
e desfecho da doença e foram confirmados, relatados (quando aplicável) e publicados na 
mesma data (por exemplo, quando animais de estimação da mesma espécie que 
compartilham o mesmo domicílio apresentaram sintomas diferentes, eles são relatados como 
dois eventos distintos). Os eventos incluem relatórios de histórico de acompanhamento de 
surtos (por exemplo, acompanhamento do estado clínico do animal, identificação da variante 
após a confirmação do caso).
FONTE:https://vis.csh.ac.at/sars-ani/
FONTE:https://vis.csh.ac.at/sars-ani/?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=747f216f03-briefing-dy-20220921&utm_medium=
email&utm_term=0_c9dfd39373-747f216f03-46140994 
FONTE:https://www.csh.ac.at/ 

 

Um conjunto de dados global de acesso aberto de eventos relatados 
de SARS-CoV-2 em animais



Integração entre saúde humana, animal e ambiental pode evitar novas pandemias
Por Pedro Lira

Talvez você se lembre de um surto de febre amarela que atingiu humanos e macacos no 
sudeste do país entre 2017 e 2019. Este é um caso que ilustra bem um conceito antigo, mas 
que tem ganhado força após a pandemia da covid-19: saúde única, termo cunhado pela 
Organização Mundial da Saúde em 2008. Na época do surto, a morte de primatas e de pessoas 
em decorrência do vírus levou a ações integradas entre especialistas em saúde animal, 
ambiental e humana. 

A integração dessas três frentes é uma reivindicação antiga de quem atua na linha de 
vigilância em saúde. A ideia de que deva existir um único sistema que abrace questões 
humanas, animais e ambientais se sustenta na premissa de que elas são indissociáveis, e a 
saúde humana estará comprometida se a ambiental e a animal não estiverem em 
concordância.

O argumento é sólido. Um estudo, publicado em julho de 2022 na revista “Science Advances”, 
mostra que o desmatamento, o contato com animais silvestres e a precariedade do sistema de 
saúde aumentam o risco de surto de zoonoses – doenças transmitidas de animais para 
humanos. Os surtos de malária e leishmaniose, por exemplo, estão diretamente relacionados 
ao desmatamento.

No ano em que a Amazônia Legal, área do bioma que engloba nove estados brasileiros, teve 
recorde de alerta de desmate – foram 3.750 km² só no primeiro semestre de 2022, segundo o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) – , é de se esperar que especialistas em 
saúde pública estejam a postos. Cecilia Andreazzi, ecóloga e pesquisadora na Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) do Rio de Janeiro, explica que um dos grandes desafios no 
monitoramento de patógenos é a coleta de dados. “Apesar de ter muita pesquisa no Brasil e 
profissionais capacitados, nosso território é enorme e existe uma lacuna de conhecimento 
sobre nossa biodiversidade em geral, não só de patógenos”, diz a cientista, que também é 
uma das autoras do artigo recém-publicado.

O trabalho da ecóloga é sintetizar dados sobre o que se sabe a respeito da ocorrência desses 
patógenos associados à vida silvestre. A partir de um mapeamento, sua equipe construiu uma 
base de dados que reúne informações como a especificidade de patógenos associados aos 
diferentes mamíferos/hospedeiros, bem como a localização em que se deu o evento. Ou seja: 
que tipo de patógeno está associado a que tipo de hospedeiro e em qual região do Brasil. 
“Isso nos ajuda a fazer previsões, conhecer as áreas que precisam de atenção especial e 
aquelas prioritárias para monitoramento mais específico, por exemplo”, explica.

FONTE:https://www1.folha.uol.com.br/blogs/ciencia-fundamental/2022/09/por-que-criar-um-sistema-unico-de-vigilancia-em-saude.s
html



Atualmente, o Brasil combina vulnerabilidades socioecológicas e uma crise econômica e 
política em curso que fazem do país uma potencial incubadora da próxima pandemia. A crise 
atual é caracterizada pelo descaso das evidências científicas e ataques às organizações 
conservacionistas, pela flexibilização das leis ambientais e pela substituição dos mecanismos 
institucionais de promoção da conservação da biodiversidade por políticas ambientais 
destrutivas ( 1 , 2). Um conjunto de projetos de lei recentemente encaminhados ao Congresso 
brasileiro ilustram as políticas ambientais destrutivas que têm sido propostas: mineração em 
terras indígenas e áreas protegidas, redução de requisitos de licenciamento ambiental, 
concessões de florestas públicas a iniciativas privadas, legalização de reivindicações de terras 
ilegais, incentivos ao petróleo e extração de gás, mudanças na implementação dos direitos 
constitucionais dos povos indígenas e leis de controle de armas mais fracas, entre outros ( 3 ). 
Em uma inversão ideológica, as políticas ambientais brasileiras passaram recentemente de 
uma posição de liderança histórica para uma ameaça ambiental global, como sugere a 
tendência ascendente das taxas de desmatamento da Amazônia, 182% acima da meta em 
2020 ( 4). No final do mesmo ano, quase um terço do Pantanal, a maior área úmida tropical do 
mundo, foi incendiada devido a um aumento anual de 508% na ocorrência de incêndios em 
relação à média de 2012-2019 ( 5 ). Enquanto isso, a pandemia da doença por coronavírus 2019 
(COVID-19) afetou desproporcionalmente as regiões brasileiras apresentando maior privação 
social ( 5 ). O aumento da pobreza extrema em tempos de COVID-19 ( 6 ) e os recentes 
retrocessos ambientais podem formar uma tempestade perfeita na qual vulnerabilidades 
ecológicas e socioeconômicas convergem para aumentar drasticamente os riscos de surtos 
emergentes de doenças infecciosas ( 7 ).

Vários autores já chamaram a atenção para o risco de um patógeno mortal emergir da 
floresta amazônica. Mudanças nos padrões de uso da terra, que aumentam a vulnerabilidade 
social e perturbam o funcionamento do ecossistema, também afetam os ciclos de 
transmissão de patógenos, ampliando o risco de contato entre humanos e animais selvagens 
previamente isolados que representam reservatórios e vetores de patógenos ( 8 – 10). O 
território terrestre brasileiro tem escala subcontinental e abrange diversos biomas – 
Florestas Amazônicas e Atlânticas, Pantanal (zonas úmidas), Cerrado (savana), Caatinga 
(floresta tropical seca) e Pampa (campos) – que possuem uma biota extremamente rica. A 
megadiversidade de todos os biomas brasileiros se estende a parasitas e patógenos, o que 
representa um enorme conjunto de potenciais doenças zoonóticas emergentes (ZDs) ( 11). A 
necessidade de prever o surgimento da ZD nos desafia a entender como as pressões 
antrópicas sobre os ecossistemas e a vulnerabilidade social associada promovem riscos 
decorrentes do contato entre humanos, animais domésticos/gado e patógenos zoonóticos 
que circulam em mamíferos terrestres selvagens de alta tolerância da presença humana e 
que podem se tornar agentes epidêmicos. Esses esforços são cruciais, pois a contínua perda 
e fragmentação de habitat em grande escala amplifica as vulnerabilidades socioecológicas e, 
portanto, os riscos epidêmicos em todo o país.

Aqui, levantamos uma bandeira vermelha para os riscos atuais de surgimento de ZD no 
Brasil com base em um novo método de avaliação de risco combinado com conjuntos de 
dados que resumem os principais fatores históricos, ambientais e socioeconômicos da 
dinâmica das zoonoses. Além disso, realizamos análises de rede para retratar as interações 
entre patógenos e as espécies de mamíferos mais caçadas no Brasil, lançando luz sobre os 
caminhos mais críticos para o transbordamento zoonótico da vida selvagem para os humanos 



e discutindo as implicações para as políticas de saúde pública.

FONTE:https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/sciadv.abo5774

Apoiar uma boa saúde mental pode melhorar os resultados de saúde, e a qualidade dos 
serviços de saúde materno-infantil para todas as mulheres pode ser melhorada criando um 
ambiente onde elas se sintam seguras para discutir quaisquer dificuldades que estejam 
enfrentando em um ambiente respeitoso e atencioso, livre de estigmatização . 

O guia para a integração da saúde mental perinatal nos serviços de saúde materno-infantil 
descreve uma abordagem baseada em evidências que descreve como os gerentes de 
programas, administradores de serviços de saúde e formuladores de políticas responsáveis 
pelo planejamento e gestão de serviços de saúde materno-infantil podem desenvolver e 
manter alta qualidade, serviços integrados de saúde mental para mulheres durante o 
período perinatal. Reúne as melhores evidências disponíveis para apoiar os provedores de 
saúde materno-infantil na promoção de uma boa saúde mental, identificando sintomas de 
problemas de saúde mental e respondendo de forma adaptada ao seu contexto local e 
cultural. 

FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240057142 

Guia da OMS para a integração da saúde mental perinatal nos serviços 
de saúde materno-infantil





https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyyjJp6gHd2Uf7TlVc3WjlTGiFB0KjvtF4qzFQNgQi1Ls53g/viewform



O treinamento a ser realizado nos dias 05 e 06 de outubro, à partir das 08h, para os municípios 
de parte da Região de Campinas (REPDEC/I-5) acontecerá na "Primeira Igreja Batista de 
Atibaia", na Rua Santa Rosa, nº 96, Jardim do Alvinópolis, no município de Atibaia. 

Inscrições:
https://escola.defesacivil.sp.gov.br/login/index.php





INFORMAÇÕES:

CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO

https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7
www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html 

REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA

www.cidadesresilientes.net

PREVENTIONWEB

www.preventionweb.net/english/

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

 CEPED UNICAMP   

https://ceped.cpa.unicamp.br/  


