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Organização


O ano de 2017 foi dedicado à organização e estruturação da Associação, tendo sido desenvolvi-
das as seguintes atividades:


• abertura de conta bancária

• instituição de sistemática de cobrança de anuidade via boleto bancário

• aprovação do Regimento 

• criação e manutenção da página na internet (www.abrrd.org)

• implantação de área exclusiva para Associados na página

• criação de Núcleos Temáticos 

• organização da I Reunião Anual da ABRRD


Campanha de Filiação 


Ao longo de 2017 foram adotadas as seguintes estratégias para a campanha de filiação:

• divulgação nas redes sociais LinkedIn e Facebook dos diretores

• divulgação entre os alunos do Mestrado em Segurança e Defesa Civil da UFF

• contatos pessoais de diretores, conselheiros e associados

• implantação de ferramentas de aceleração de busca na internet para a página da Associ-

ação

Como resultado, a Associação conta hoje com 39 Associados Efetivos e dois Associados Estu-
dantes. Não contamos ainda com nenhum Associado Institucional.


Representação Internacional


Foi designado como Representante Internacional o Conselheiro José Orlando Gomes, que reali-
zou contatos com instituições da Índia, China Rússia e África do Sul no âmbito dos BRICS.


Relacionamento Institucional


A Associação estabeleceu e manteve relacionamento com as seguintes instituições:

• Rede de Pesquisadores em RRD

• IBP - Instituto Brasileiro de Petróleo, Gas e Biocombustíveis

• Universidade Federal Fluminense

• Universidade do Rio Grande do Norte

• Prefeitura de Petrópolis-RJ
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No relacionamento com a Rede de Pesquisadores em RRD procurou-se definir as interfaces de 
atuação entre as duas instituições. 


A ABRRD apoiou a realização do II Congresso Brasileiro de Redução de Riscos de Desastres, 
realizado pela Rede, tanto na divulgação como na apresentação de trabalhos e cursos, tendo ob-
tido com vantagem para os nossos associados o desconto de 30% na inscrição do congresso. 


A Rede definiu, em outubro, pela criação da Associação Brasileira de Pesquisadores em Redução 
de Riscos de Desastres. A ABRRD apoiou a criação da nova associação e se dispôs a atuar co-
laborativamente. A nova associação tem como um dos principais objetivos a criação de uma Re-
vista Científica, que será apoiada pela ABRRD.


No relacionamento com o IBP formou-se uma parceria informal em que o IBP reconhece a impor-
tância da ABRRD, tendo convidado o Secretário Geral para proferir palestra durante o I Seminário 
de Segurança, Meio Ambiente, Saúde e Responsabilidade Social do IBP com o tema “Redução 
de Riscos e Desastres no Brasil”. 


Participação em Eventos


A ABRRD apoiou o II Congresso Brasileiro de Redução de Riscos de Desastres tanto na tanto na 
divulgação como na apresentação de trabalhos e cursos.


Participou ainda como palestrante convidado dos seguintes eventos:

• I Seminário de Segurança, Meio Ambiente, Saúde e Responsabilidade Social do IBP

• V Sem Desastres - V Seminário Multidisciplinar sobre Desastres - UFRN

• I Colóquio de Defesa Civil de Petrópolis


Niterói, 23 de novembro de 2017


Marcio Dertoni

Secretário Geral
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