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Resiliência do setor privado: é tudo na cadeia de 
suprimentos 

O PrepTalk do Dr. Yossi Sheffi, “Resiliência do setor privado: é tudo na cadeia de 
suprimentos”, explica os modos de falha nas redes da cadeia de suprimentos, explora 
novas maneiras de pensar sobre rupturas e apresenta um estudo de caso da General 
Motors sobre as complexidades da oferta gerenciamento de cadeia. 

"Relações prévias entre todos os elementos do setor público e todos os elementos do 
setor privado são cruciais", disse o Dr. Sheffi. "A colaboração e a comunicação são 
essenciais para uma resiliência efetiva e uma resposta eficaz". O Dr. Sheffi é Professor 
de Sistemas de Engenharia Elisha Gray II e Diretor do Centro de Transporte e Logística 
(CTL) do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). 

FONTE:https://www.fema.gov/media-library-data/1555360393763-

bb7d09da76c4bbf7ae2618c99b22a724/PrepTalks_Discussion_Guide_-

_Private_Sector_Supply_Chains_and_Emergency_Management.pdf 

 

 

PrepTalks: Planejamento do Uso da Terra para a 
Resiliência da Comunidade 

Em seu PrepTalk, o Dr. Philip Berke explica como o planejamento efetivo do uso da 
terra fortalece a resiliência da comunidade, compartilhando pesquisas que mostram 
que “políticas preventivas de uso da terra têm os mais altos custos e incentivos, mas 



são as ações menos usadas para reduzir a vulnerabilidade. e promover a mitigação. 
”Ele é professor de Uso da Terra e Planejamento Ambiental na College Station, Texas A 
& M, e diretor do Instituto para Comunidades Sustentáveis de lá. É co-autor de 
“Mitigação de Perigos Naturais: Reformulação de Políticas e Planejamento de 
Desastres”, selecionado como um dos 100 Livros Essenciais em Planejamento do 
século XX pelos Grandes Livros do Centenário de Planejamento Americano. 

FONTE:https://www.fema.gov/media-library-data/1520942930104-
cae237238f2fb6ba09fd55523effd870/PrepTalks_Discussion_Guide_Berke.pdf 

 

EUA: Comunicação visual + eficaz para informações de 
emergência 

Claudine Jaenichen é uma designer de informação especializada na relação entre 
design e cognição. 

Em seu PrepTalk, Jaenichen descreve os vieses cognitivos que impedem nossa 
capacidade de tomar a decisão certa quando confrontados com uma emergência. Em 
seguida, ela compartilha seus mapas de evacuação eficazes que ajudarão mais pessoas 
a se lembrarem de rotas seguras quando forem confrontadas com uma ordem de 
evacuação. "Trata-se de pessoas, desenvolvendo um mapa cognitivo melhorado de seu 
espaço", disse Jaenichen, "e entendendo o risco de onde eles estão vivendo". 

FONTE:https://www.fema.gov/media-library-data/1560800614543-
72ec10581422f91e79560e23cc6bccf1/Discussion_Guide_-
_Visual_and_Effective_Communication_For_Emergency_Information.pdf 

 

 

PrepTalks: A construção de um futuro resiliente - Risco 
de desastres em países em desenvolvimento 

Em seu PrepTalk, Ghesquiere apresenta uma perspectiva global sobre a necessidade 
de melhorar a resiliência a desastres. Ele destaca a escala do desafio, desde a rápida 
urbanização em áreas de risco de terremotos e inundações, até a crescente frequência 
e intensidade das tempestades. Ele discute a necessidade de todos os setores 
participarem do planejamento e incorporarem tendências futuras no crescimento 
populacional, urbanização e aumento do risco devido às condições ambientais 



futuras. Ghesquiere lidera o Fundo Global para Redução e Recuperação de Desastres 
(GFDRR), uma parceria global patrocinada pelo Banco Mundial com programas em 
mais de 80 países. Em um relatório recente, A realização de um futuro mais arriscado: 
como nossas decisões estão moldando o risco futuro de desastre, o GFDRR demonstra 
como “o risco de amanhã está sendo construído hoje. 

FONTE:https://www.fema.gov/media-library-data/1521548854235-
3604f5fd19cf359070d20ab1714b008c/PrepTalks_Discussion_Guide_Ghesquiere.pdf 

 

EUA: estresse mental aumenta à medida que cidades 
costeiras enfrentam ameaças climáticas crescentes 

"Uma das mais duras realidades sobre a mudança climática é que o futuro nunca 
será tão seguro ... e você nunca será capaz de construir a maneira como seus avós 
fizeram" 

Sebastien Malo 

NOVA IORQUE - Quando líderes comunitários na cidade de Piermont, ao norte da 
cidade de Nova York, perguntam aos moradores: "Quanto tempo você quer morar 
aqui?" a questão é mais do que pessoal. 

Piermont, parte da qual está localizada em uma península estreita que se projeta para 
o rio Hudson, está imensamente ameaçada pelo aumento do nível do mar ligado à 
mudança climática, e pode se tornar uma das primeiras comunidades dos EUA a se 
retirar para lugares mais altos. 

Agora, as paredes de inundação podem ganhar tempo. Mas em Piemont, "o retiro está 
na agenda há muito tempo", disse Kristin Marcell, que ajudou os moradores a discutir 
a idéia como parte de seu trabalho no Instituto de Recursos Hídricos do Estado de 
Nova York. 

Como os mares engolem solidamente terras costeiras em todo o mundo, centenas de 
especialistas se reuniram esta semana em Nova York para um primeiro encontro global 
sobre migração climática ligado à perda de terras. 

No topo da agenda estava uma pergunta difícil: em quanto tempo as pessoas vão 
querer seguir em frente quando suas casas e comunidades estiverem em grande risco, 
mas ainda não tiverem desaparecido? 

"Às vezes, quando se fala em comunidades sobre retiro ... o que eles realmente 
querem é que tudo seja como há duas décadas", disse AR Siders, pesquisador 
ambiental do Centro de Meio Ambiente da Universidade de Harvard. 



"E uma das realidades mais duras sobre a mudança climática é que o futuro não 
parecerá o passado ... Nunca será tão seguro, nunca será tão seguro e você nunca será 
capaz de construir a maneira como seus avós fizeram. " 

O recuo devido a riscos naturais, de tempestades a agravamentos de ciclones, já 
começou, afetando 1,3 milhão de pessoas em todo o mundo, disse Katharine Mach, 
cientista da Universidade de Stanford que pesquisa riscos climáticos. 

Nos Estados Unidos, várias comunidades costeiras estão planejando se mudar, de 
aldeias indígenas no Alasca para outras na Louisiana. 

Essa dura realidade está levando os cientistas - que por muito tempo emitiram alertas 
sobre as crescentes ameaças da mudança climática - a mudar agora para a forma de 
avançar quando a batalha já está parcialmente perdida. 

Cientistas prevêem que o nível do mar deve subir pelo menos um metro globalmente 
até 2100 devido às mudanças climáticas. 

Sofrimento crescente 

Lidar com o agravamento das perdas de terra pode ter um enorme impacto sobre as 
comunidades que estão se preparando para se desenraizar enquanto suas casas 
desaparecem sob seus pés, disse Robin Bronen, diretor do Instituto de Justiça do 
Alasca. 

O grupo tem trabalhado com 15 comunidades costeiras remotas do Alasca que 
enfrentam ameaças iminentes relacionadas ao clima, disse ela na reunião na 
Universidade de Columbia. 

"Há uma enorme quantidade de tristeza por deixar esses lugares", disse ela. 

Shavonne Smith, diretora de meio ambiente da Shinnecock Indian Nation, uma tribo 
de Nova York, disse que a comunidade encontrou "uma grande fonte de orgulho" ao 
tentar salvar seu litoral - e um cemitério a poucos metros da costa. 

Voluntários ajudaram a instalar pedras pesadas e a aumentar os recifes de ostras que 
agora ajudam a quebrar as ondas que uma vez comeram na praia. 

"Tudo isso é para tentar proteger sua terra natal, para desacelerar o que está 
inevitavelmente acontecendo com eles", disse ela. 

Mas o dia sinistro está chegando quando a tribo terá que abandonar suas terras, ela 
disse - algo que é uma preocupação enorme. 

"O que acontece quando você pega Jimmy, você o tira da área familiar dele, você o 
coloca aqui com novas pessoas que talvez não tenham nada em comum com ele?" ela 
perguntou. 



"Essa conversa precisa realmente incluir a situação da saúde mental", disse ela. 

Ameaças de saúde mental 

Mas com os Estados Unidos apenas começando a lidar com o recuo induzido pelo 
clima, a noção de que ele trará um conjunto único de problemas de saúde mental está 
mal no mapa, disse Susanne Moser, pesquisadora de ciências sociais da Universidade 
de Stanford. 

A histórica Avaliação do Clima Nacional publicada no ano passado pelas autoridades 
federais menciona que "os eventos relacionados ao clima podem ter conseqüências 
duradouras para a saúde mental nas comunidades afetadas". 

Mas "não transformamos a adaptação (às mudanças climáticas) em um campo 
informado sobre o trauma", disse Moser. 

E não são apenas aqueles que serão forçados a realocar quem sofrerá mentalmente, 
disse Moser. 

A nova e crescente categoria de profissionais cujo trabalho envolve planejar e lidar 
com o agravamento dos desastres naturais como resultado da mudança climática 
enfrentará seu próprio trauma, disse ela. 

Cerca de 80% dos americanos que ajudam as comunidades costeiras e urbanas 
vulneráveis ao clima a lidar com as crescentes ameaças dizem ter sofrido desgaste em 
seu trabalho, de acordo com os resultados preliminares de uma pesquisa em 
andamento feita por Moser e seus colegas. 

A maioria dos funcionários entrevistados em três organizações de profissionais do 
clima disse que eles sentiam quase diariamente que não estavam fazendo o suficiente 
para lidar com a mudança climática, mostraram os resultados. 

Comparativamente, 23% dos funcionários nos Estados Unidos disseram que muitas 
vezes ou sempre se sentem esgotados, disse a empresa de pesquisa Gallup no ano 
passado. 

"Há uma preocupação crescente com esses riscos à saúde mental", disse Moser. "Nós 
não fomos treinados para isso." 

FONTE:http://news.trust.org/item/20190621135102-k096q/ 

 

 



 

Modelo de proteção da saúde mental no gerenciamento 
de riscos de desastres 

Este modelo é o produto de um esforço coordenado com várias instituições no Chile, 
todos membros do Sistema Nacional de Proteção Civil do Chile. Ao longo de sua 
construção e desenvolvimento Chile foi afetado por uma série de emergências, 
desastres e catástrofes (incêndios florestais, inundações e outros) foram determinar a 
inclusão e ajuste dos vários temas que são agora apresentados, a ação mostrando 
flexibilidade eles devem ter planos e programas relacionados ao trabalho em 
emergências e desastres. 

Espera-se que o modelo possa ser usado como referência para todo o ciclo de 
gerenciamento de riscos, bem como para eventos menores ou emergências, o que 
pode ser ainda mais chocante do que os grandes desastres. A aplicação deste modelo 
em emergências também inclui padrões de preparação permanente, pois permite que 
seja um modelo dinâmico, constantemente atualizado e aprimorado, que irá - no caso 
de um desastre - continuar com as ações que são projetadas a partir de as etapas de 
prevenção, mitigação e planejamento.  

O modelo desenvolvido e apresentado neste texto inclui duas seções gerais, cada uma 
delas em diferentes seções: 

A primeira seção da primeira seção corresponde aos antecedentes contextuais em 
relação à ocorrência de emergências e desastres no mundo e no Chile, uma descrição 
geral que esses eventos têm sobre a saúde mental de pessoas e comunidades. A 
segunda seção descreve as estruturas de operação institucional do Ministério da Saúde 
e do Escritório Nacional de Emergências do Ministério do Interior e da Segurança 
Pública (Chile). A terceira seção da primeira seção descreve os quadros teóricos sobre 
os quais o modelo se concentra e se desenvolve, incluindo a relação entre saúde 
mental e gestão de risco de desastres (DRM), incluindo seus estágios de prevenção, 
resposta e recuperação. 

Finalmente, o modelo é desenvolvido, entendido como uma estrutura que propõe uma 
maneira de proceder ou agir para os membros do Sistema Nacional de Proteção Civil 
do Chile em todos os níveis (local, regional e nacional) e estágios do ciclo de gestão de 
risco (prevenção , resposta e recuperação). Nesta seção, oito eixos estratégicos são 
abordados, que propõem uma ordem em diferentes áreas de gestão para a proteção 
da saúde mental no DRM. Por sua vez, as considerações são incluídas de acordo com a 
temporalidade (fases e estágios do ciclo de gerenciamento de riscos), definem e 
orientam os responsáveis pela execução das ações e a quem as ações são direcionadas 
(público-alvo). 



FONTE:https://www.preventionweb.net/files/64210_64192modeloproteccionsaludmentalenl.pdf 

 

 

EUA: departamentos de saúde estão na linha de frente 
das mudanças climáticas 

De calor extremo a doenças transmitidas por mosquitos, a mudança climática está 
tendo um enorme impacto na saúde pública. Os departamentos de saúde podem 
continuar? 

De Dave Levitan  

Quando as chuvas do furacão Harvey finalmente se dissiparam no final do verão de 
2017, o potencial de riscos para a saúde permaneceu. Pelo menos 25 milhões de 
galões  (95 milhões de litros) de esgoto flutuavam pelas ruas de Houston e 
arredores. As indústrias químicas e outras usinas industriais geraram milhões de 
quilos  de poluição atmosférica perigosa. Casas encharcadas cresceram mofo e 
abrigaram bactérias e partículas finas que serpenteavam nos pulmões dos residentes. 

Um ano após a tempestade, uma pesquisa  constatou que um em cada seis moradores 
da Costa do Golfo afetados por Harvey disse que alguém em sua casa tinha uma 
condição de saúde nova ou piorada. Podemos culpar o furacão pelos perigos para a 
saúde, mas esse furacão, de acordo com especialistas, ficou substancialmente pior por 
causa da mudança climática. E quando se trata dos riscos para a saúde relacionados à 
mudança climática, os furacões estão longe de ser o único culpado. Eventos extremos 
de calor, incêndios florestais cada vez mais frequentes e graves, propagação de 
doenças transmitidas por carrapatos e mosquitos - estas e outras estão afetando a 
saúde humana. E nas linhas de frente, no esforço de preparar e responder a todos os 
efeitos sobre a saúde relacionados ao clima, estão os departamentos de saúde pública 
dos EUA - órgãos estaduais e locais em todo o país que são responsáveis por avaliar e 
proteger a saúde das comunidades e coordenar Serviços. 

"Eles estão onde a borracha bate na estrada", diz Aaron Bernstein , um pediatra do 
Hospital Infantil de Boston e co-diretor do Centro de Clima, Saúde e Meio Ambiente 
Global da Harvard TH Chan School of Health (C-CHANGE) . Os departamentos de saúde 
pública, grandes e pequenos, iniciaram programas de mudanças climáticas de vários 
tipos. Alguns pretendem simplesmente educar o público sobre os riscos relacionados 
ao clima, enquanto outros estão adotando abordagens mais ativas para gerenciar e 
responder a esses riscos, incluindo o monitoramento de certas doenças e a melhoria 
da resposta a emergências quando ocorre um desastre, entre outros. Mas há um 
persistente problema de recursos e financiamento, especialmente em departamentos 
de cidades e condados menores, que dificultam esses esforços. 



Alguns dos dados e previsões relacionadas ao clima e à saúde são mais do que um 
pouco alarmantes. De acordo com um grande relatório do Programa de Pesquisa sobre 
Mudanças Globais dos EUA, até o final do século, as cidades dos EUA poderiam ver um 
aumento de até 10.000 mortes relacionadas ao calor  por ano. O aumento das 
temperaturas também exacerbará as concentrações de ozônio no nível do solo , 
resultando em “milhares de doenças adicionais relacionadas ao ozônio e mortes 
prematuras” até 2030, De acordo com o relatório. O aumento dos eventos extremos 
enfatizará os sistemas de água, os suprimentos de alimentos e a saúde mental. Esses 
efeitos podem aparecer a qualquer momento. Apenas para dar um exemplo, os 
incêndios devastadores que atingiram a Califórnia em novembro levaram a pelo menos 
um dia em que algumas cidades na parte norte do estado tinham a pior qualidade do 
ar do mundo . 

Os departamentos de saúde estão começando a reagir e se preparar para esses 
problemas. Em Houston, onde a memória de Harvey ainda está fresca, o departamento 
de saúde da cidade lançou um registro  em abril de moradores e pessoas que podem 
estar visitando a cidade para monitorar os efeitos da tempestade e entender melhor 
como os desastres climáticos relacionados ao clima pode ser tratado de forma 
diferente no futuro. Em outras grandes cidades, departamentos de saúde 
desenvolveram programas inteiros em torno da mudança climática. Los 
Angeles  criou um plano de cinco pontos O objetivo é reduzir os efeitos sobre a saúde 
das mudanças climáticas, e seu departamento de saúde oferece palestrantes para 
grupos comunitários que desejam aprender sobre esses efeitos. Boston, enquanto 
promovia planos específicos, como tornar o resfriamento de emergência disponível 
para pessoas idosas durante ondas de calor cada vez mais comuns, também 
está tentando incorporar o  planejamento de saúde relacionado ao clima em uma 
ampla gama de políticas municipais. 

Deixando as grandes cidades 

Quando você sai das grandes cidades, porém, as coisas ficam um pouco mais 
complicadas. No condado de San Luis Obispo , lar de apenas 280 mil pessoas, a gerente 
da divisão de promoção de saúde, Kathleen Karle, participou de uma pequena 
campanha climática há vários anos. "Nós fizemos divulgação nos mercados de 
agricultores", diz ela. "Não tínhamos dinheiro para isso." O departamento de saúde foi 
contatado pelo estado, que estava oferecendo financiamento do Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC) para pagar por folhetos, folhetos e outros materiais de 
comunicação. 

Eles se concentraram em questões como secas extremas e incêndios florestais, mas, 
no decorrer do ano, o financiamento secou e as atividades do departamento 
cessaram. “Você precisa de um fluxo de financiamento dedicado. Você não pode pedir 
subsídios toda vez que se virar ”, diz Karle. 

Clayton Horton, diretor de saúde pública do Departamento de Saúde do 
Distrito de Green River,em Kentucky , que abrange sete condados e cerca de 200 mil 
pessoas, concordou que pode não ser realista que os departamentos menores criem 
novos programas climáticos totalmente distintos. "O que pretendíamos fazer era dar 



um primeiro passo e integrar essa área de prática no que já estávamos fazendo", diz 
ele. “Eu não posso te dizer que é este programa enorme e robusto. É uma parte muito 
pequena do que fazemos. ” 

Novamente com algum apoio do CDC, o Green River se concentrou nos perigos 
resultantes das mudanças climáticas específicas da região: calor extremo, seca e 
inundações. Iniciou um programa de vigilância que se conectou com as salas de 
emergência e provedores de serviços médicos, desenvolveu protocolos para vigiar as 
populações vulneráveis no caso de um evento climático extremo e produziu 
um adendo  a uma avaliação de saúde comunitária existente. 

Curiosamente, a abordagem da saúde pública às mudanças climáticas pode ser, pelo 
menos um pouco, contornar a política espinhosa da questão. 

"Kentucky seria um daqueles lugares onde a mudança climática ainda pode ser 
politicamente controversa", diz Horton. “Mas não houve propina zero. Não houve 
escândalo, nenhuma controvérsia ”. Ele acrescentou que não se esquivou das 
palavras“ mudança climática ”ou qualquer outro aspecto, apresentou seus programas 
e dados em grandes eventos da comunidade e não viu nenhum problema em 
particular. 

Com base em sua experiência, a Horton oferece algumas lições para outros pequenos 
departamentos que enfrentam barreiras de recursos e recursos financeiros: 
“Provavelmente não é realista estabelecer uma nova divisão ou um novo 
departamento”, diz ele. “Procure áreas onde você já tem atividades ou infraestrutura e 
tente incorporar esse programa a elas.” O programa de Green River, diz ele, foi 
iniciado em um período de apenas cinco ou seis meses, o que não teria sido possível 
sem algum Especialização externa: um consultor, com experiência em pesquisa sobre 
clima e saúde, trazido especificamente para colocar as coisas em prática. 

Chelsea Gridley-Smith, analista sênior de programas da Associação Nacional de Oficiais 
de Saúde da Comarca , concorda que as cidades maiores têm uma vantagem inerente 
e que os departamentos menores precisarão trabalhar na integração de questões 
relacionadas ao clima em todos os aspectos de um departamento. "Não é uma 
subdivisão separada dentro do seu departamento de saúde", disse ela. “É realmente 
assim que os departamentos de saúde locais menores poderão tomar medidas, 
integrando algumas práticas, não tentando pedir a contratação de outro funcionário 
em tempo integral.” 

“Um dos desafios que enfrentamos é que quando a saúde pública funciona, nada 
acontece. Particularmente com a mudança climática, a parte 'não aconteceu' é 
realmente complicada porque, todo o problema com a mudança climática é que ela 
está mudando as regras do jogo. ”-Aaron Bernst 

A organização de Gridley-Smith realizou pesquisas com  oficiais do departamento de 
saúde do condado e local no passado, fazendo perguntas sobre atividades relacionadas 
ao clima. Ela diz que a pesquisa mais recente constatou que a maioria dos oficiais que 
responderam à pesquisa antecipa que os efeitos da mudança climática na saúde se 



tornarão mais comuns ou mais severos, mas quase nove em cada dez relataram que 
seu departamento não tem recursos para enfrentar o problema com eficácia 
. O  programa de subsídios BRACE do CDC (Construindo Resiliência Contra os Efeitos do 
Clima) fornece algum financiamento, mas Gridley-Smith diz que ele tende a ser voltado 
para cidades maiores. "Quando se trata de departamentos locais [menores], não há 
muitos recursos diretos disponíveis para essas pessoas." 

Mudando as regras do jogo 

Isso pode ter que mudar antes que as atividades de mudança climática se tornem 
parte do tecido básico dos departamentos de saúde do país. E Bernstein, da C-CHANGE 
de Harvard, aponta que há um obstáculo fundamental no caminho. 

"Um dos desafios que enfrentamos é que quando a saúde pública funciona, nada 
acontece", diz ele. "Particularmente com a mudança climática, a parte 'não aconteceu' 
é realmente complicada porque, todo o problema com a mudança climática é que ela 
está mudando as regras do jogo." 

Em um ambiente com recursos limitados, convencer os detentores de ações a 
começar, digamos, um programa de monitoramento de uma doença transmitida por 
vetores que ainda não apareceu em sua região poderia ser um desafio intenso. “Por 
que você gastaria dinheiro para evitar algo que nunca aconteceu? É uma pergunta 
razoável ”, diz Bernstein. 

À medida que as advertências sobre as mudanças climáticas crescem cada vez mais , 
essa barreira pode começar a cair. Mudanças nos padrões das doenças , movimentos 
de refugiados do clima tanto dentro dos EUA quanto de outros lugares, e um aumento 
da carga de saúde mental em um mundo em aquecimento começarão a se tornar cada 
vez mais conhecidos nos próximos anos, e os departamentos de saúde menores vão 
tem que acompanhar. 

"Não consigo imaginar que haja uma pessoa em um desses escritórios que não veja a 
mudança climática como relevante para o que ela faz", diz Bernstein. “O mandato 
deles é hiperlocal e, ainda assim, o não local pode se tornar local muito 

rapidamente”.  

FONTE:https://ensia.com/features/public-health-departments-climate-change/ 

 
Educacionais Comunidades Seguras em Argentina  
Na Argentina , principalmente em áreas rurais a maioria das escolas estão expostos a 
várias ameaças que precisam ser abordadas gestão e redução de riscos de desastres 
por meio de políticas estaduais, o envolvimento da comunidade e assistência técnica 



para a criação de espaços de sensibilização e treinamento para os principais setores , 
como atores: professores, administradores, estudantes, mães e pais, entre outros. 

Neste contexto, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais 
(ADRA) implementa o projeto-piloto: "Educação Comunidades Seguras na Argentina", 
em parceria com o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia, Governo da Província 
de Salta e atores humanitários governamentais , não - governamentais e 
internacionais. 

O objetivo geral do projeto é: "reforçar as capacidades e mecanismos para reduzir o 

risco de desastres e aumentar a resiliência no sector da educação na província de Salta, 

Argentina". 

FONTE:https://www.adra.org.ar/prevencion-de-desastres-en-escuelas-de-
salta/?fbclid=IwAR3WPYMg39wPd5ZHcVkbxaM2nw1NeCyUewpPhRv_u0aQ1TzlS9vRsDf01Os&utm_sour
ce=INEE+email+lists&utm_campaign=a23dcff7fd-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_20_05_55&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-a23dcff7fd-
25743853 

 

 
 
 
 
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 

                    

 

 


