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Fundamento 1
Coloque em prática ações de organização e coordenação para compreender e aplicar
ferramentas de redução de riscos de desastres, com base na participação de grupos
de cidadãos e da sociedade civil. Construa alianças locais. Assegure que todos os
departamentos compreendam o seu papel naredução de risco de desastres e
preparação.

  

Até que ponto as organizações locais (incluindo o governo local)
estão capacitadas (conhecimento, experiência, mandato oficial) para
a redução de risco de desastres e adaptação à mudança climática?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

O Governo local possui o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, com a
aprovação da lei 953/2013, cumprindo a legislação Federal 12.608/12, que organiza o
Sistema, as funções de cada órgão. A NUMPEDC - Núcleo Municipal de Proteção e
Defesa Civil, faz parte da Diretoria de Defesa Social, sendo parte da Secretaria de
Governo. O Diretor de Defesa Social, é o responsável direto pelas atividades da
NUMPDEC. Plano de Ajuda Mutua - PAM , esta sendo organizado e articulado a nível
Regional, (Franco da Rocha, Caieiras, Mairiporã, Cajamar e Francisco Morato), entre
empresas e defesas civil que estão somando esforços na capacitação de técnicos e
ações preventivas e de respostas.  

  

Até que ponto existem parcerias entre as comunidades, setor
privado e autoridades locais para reduzir o risco?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Com a aprovação da Lei 953/2013, foi nomeado através de Decreto Municipal o
COMUDEC - Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, integra o envolvimento
com os setores da comunidade e empresas privadas. A NUMPDEC em parceria com
a Secretaria de Educação oferece material impresso, e capacitação para professores
referente prevenção de riscos, principalmente durante o período de Altas
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precipitações pluviométricas.  

  

Quanto o governo local ??apoia comunidades vulneráveis locais
(especialmente as mulheres, idosos, enfermos, crianças) a
participarem ativamente na tomada de decisão sobre redução de
risco, formulação de políticas, planejamento e processos de
implantação?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, articula diversos Conselhos
Municipais com paridade, dentre eles o de idoso, crianças e adolescentes. Existe uma
Política Articulada entre os Centros de Referências de Assitência Social, Saúde e as
Comunidades, visando a qualidade de atendimento. Desenvolvemos o projeto Buscar
Viver, recursos próprio, localizado no Parque Vitória, região vulnerável com
atendimento de crianças de 0-6 anos.  

  

Até que ponto o governo local participa do planejamento nacional
da Redução de Risco de Desastres?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município possue cadastro no S2ID, junto ao Governo Federal, adquiriu o cartão de
Transferência de Defesa Civil, ja solicitou cadastro ao CENAD, instalou três
pluviometros para acompanhamento de precipitações pluviométricas, Mapeou as
áreas de riscos de escorregamentos e inundações, e busca integrar nas diretrizes de
cada Secretaria as ações de Planejamento para minimização e redução de riscos.  
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Fundamento 2
Atribua um orçamento para a redução de risco de desastres e forneça incentivos para
proprietários em áreas de risco, famílias de baixa renda, comunidades, empresas e
setor público para investir na redução dos riscos que enfrentam.

  

Até que ponto o governo local tem acesso a recursos financeiros
adequados para realizar as atividades de redução de risco?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

As Secretarias Municipais possuem dotação orçamentária própria, que podem ser
suplementadas em caso de situação de Emergência ou Estado de Calamidade
Pública. A NUMPDEC, ja possui cadastro Cartão de Pagamento Defesa Civil - Política
Nacional de Defesa Civil - MI, visando dar agilidade na transferência de recursos
financeiros em caso de decretação de anormalidade.  

  

Até que ponto o governo local aloca recursos financeiros
suficientes para realizar atividades de Redução de Risco de
Desastres incluindo resposta efetiva a desastres e recuperação?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

As secretarias possuem dotação orçamentárias próprias e diretrizes para atenderem
a Política de Redução de Riscos. Orientamos que essa dotação pode ser
suplementada em situações de Emergência ou Estado de Calamidade Pública. As
secretarias buscam via convênios com os programas determinados pelos Governos
Estadual e Federal atividades de redução de Riscos e preventivos, e de
fortalecimento das comunidades vulneráveis.  

  

Qual é a extensão dos serviços financeiros (por exemplo, esquemas
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de poupança e crédito, macro e microsseguro) disponíveis para as
famílias vulneráveis ??e marginalizadas instaladas em áreas de
risco?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

O município possui o Programa Aluguel Social, destinados ao atendimento de famílias
desabrigadas atingidas por desastres, em especial famílias desabrigadas e
desalojadas. A Secretaria municipal de Assistência Social e Cidadania possui ações
que visam atender as familias mais vulneraveis e marginalizadas localizadas em
áreas de riscos.  

  

Até que ponto o micro financiamento, auxílio em dinheiro,
empréstimos facilitados, garantias de empréstimos, etc. estão
disponíveis para que as famílias afetadas possam reiniciar os meios
de subsistência após desastres?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O município possui o Banco do povo (Governo Estadual) que em caso de desastres é
canal para auxílio de crédito a população, com empreéstimos facilitados que possam
auxiliar na reestruturação.  

  

Como os incentivos econômicos para investir na redução de risco
de desastres para as famílias e empresas (prêmios de seguro
reduzidos para as famílias, isenções fiscais para as empresas) são
estabelecidos ? 

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:
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O município esta estruturando o Plano Preventivo de Proteção e Defesa Civil, visando
integrar as ações de empresas privadas para o atendimento as emergências e
também para investir na redução de riscos, desastres e recuperação  

  

Até que ponto as associações empresariais locais, como câmaras
de comércio e similares, apoiam empenhos às pequenas empresas
para a continuidade dos negócios durante e após os desastres?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O município esta estruturando o Plano Preventivo de Proteção e Defesa Civil, visando
integrar as ações de empresas privadas para o atendimento as emergências e
também para investir na redução de riscos, desastres e recuperação  
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Fundamento 3
Mantenha os dados sobre os riscos e vulnerabilidades atualizados, prepare as
avaliações de risco e utilize-as como base para planos de desenvolvimento urbano e
tomdas de decisão. Certifique-se de que esta informação e os planos para a
resiliência da sua cidade estão prontamente disponíveis ao público e totalmente
discutido com eles.

  

Até que ponto o governo local realizou avaliações de risco de
desastres completos para os principais setores de desenvolvimento
vulneráveis ??em sua autoridade local?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O município vem criando a cultura de avaliação de riscos, através das diretrizes e
ações das Secretarias, criando quadro estatísticos, e uma legislação restritiva na
ocupação do solo e transportes.  

  

Até que ponto essas avaliações de risco são regularmente
atualizadas, por exemplo, anualmente, ou em uma base bi-anual?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O mapeamento de risco de escorregamentos, inundações foi atualizado por equipe
local, funcionários municipais em outubro de 2013. Com proposta de anual. O Mapa
de Riscos Multiplos esta sendo elaborado, levando em consideração as
consequencias de desastres da região que possam afetar as comunidades locais.  

  

Com que regularidade o governo local transmite para a comunidade
informações sobre as tendências locais de ameaças e medidas de
redução de risco (utilizando um Plano de Comunicação de Risco,
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por exemplo), incluindo avisos prévios de provável impacto de
risco?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O município divulga através do site oficial boletins de diários de meteorologia, alertas
de chuvas, raios e estiagem. A rede comunicação disponibilizará ALERTAS as
Secretarias, principalmente de educação, Infraestrutura e Serviço Social e Cidadania,
visando minimizar os riscos.  

  

Até que ponto as avaliações de risco locais, estão associadas e
apoiadas nos conhecimentos e avaliações comunitárias e nos
planos de gestão nacionais e estaduais? 

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O município esta produzindo informações a nível local, compartilhando nas Câmaras
Temáticas do CIMBAJU (criado em 1994, tendo como objetivo a gestão
compartilhada entre os municípios da Sub Região Norte Metropolitana de São Paulo
Caieiras, cajamar, francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã.  

  

De que maneira as avaliações de risco de desastres estão
incorporadas em todos os planos de desenvolvimento local
relevante de uma forma consistente?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Através da Revisão do Plano Diretor, Código de Obras, Plano Municipal de
Habitação, Visando o Desenvolvimento Sustentável, entre outras ações.  
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Fundamento 4
Invest in and maintain critical infrastructure that reduces risk, such as flood drainage,
adjusted where needed to cope with climate change.

  

Até que ponto as políticas de uso do solo e os regulamentos de
planejamento para habitação e infra-estrutura de desenvolvimento
levam o risco de desastre atual e o projetado (incluindo os riscos
relacionados com o clima) em conta?

Nível de progresso alcançado: 2

Habitação Sim

Comunicação Sim

Transporte Sim

Energia Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

O município esta realizando a revisão do Plano Diretor da Cidade Codigo de Obras,
esta desenvolvendo o Plano Municipal de Habitação e Interesse Social, nomeou o
Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social, essas diretrizes esão
relacionadas na Política de ocupação e uso do solo, na limitação e fiscalização dos
diversos riscos.  

  

Quão adequadamente equipamentos públicos críticos e infra-
estruturas localizados em áreas de alto risco recebem avaliações de
risco para todos os tipos de ameaça e de segurança?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:
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O município vem realizando a limpeza de bueiros, desassoreamento de rios e
córregos, construindo piscinão na área central, construindo polders e galerias
pluviais, limpando terrenos públicos, recuperando com vegeta''cão rasteira os taludes
com sinal de escorregamentos. Realizou vistoria em Conjuntos Habitacionais de
Habitação de Interesse Social, notificando os riscos de Sinistros de Incêndio.  

  

Quão adequadas são as medidas que estão sendo tomadas para
proteger instalações públicas e de infra-estrutura críticas aos danos
provocados por desastres?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Adequação da UPA Unidade de Pronta Atendimento, com geração de Energia
alternativa, Fiscalização junto a rede de hidrantes e extintores ativos.  
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Fundamento 5
Avalie a segurança de todas as escolas e centros de saúde e atualize tais avaliações
conforme necessário.

  

Até que ponto as escolas, hospitais e unidades de saúde recebem
atenção especial para avaliações de risco para "todos as ameaças"
em sua autoridade local?

Nível de progresso alcançado: 2

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, realiza periodicamente as manutenção
necessárias nos equipamentos públicos. Em parceria com a NUMPDEC, Secretaria
Municipal de Administração e Infraestrutura, no mês de janeiro/2014 (escolas,
Unidades Básicas de Saúde, Centro de Referencia do Serviço Social) serão
vistoriados, e laudados de riscos e ações internas e externas.  

  

Quão seguras são todas as principais escolas, hospitais e unidades
de saúde em relação a desastres de forma que tenham capacidade
de se manter operacionais durante emergências?

Nível de progresso alcançado: 1

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

No momento o município esta com todos os equipamentos em funcionamento. Os
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equipamentos próximas as áreas de riscos de inundação ja mapeados, estão sendo
realizadas obras de galerias e desassoreamento para a eliminação do risco e acesss.
 

  

Até que ponto o governo local ou outros níveis de governo têm
programas especiais para avaliar regularmente escolas, hospitais e
unidades de saúde acerca da manutenção, cumprimento dos
códigos de construção, segurança geral, riscos relacionados ao
clima, etc?

Nível de progresso alcançado: 1

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Infraestrutura possue uma equipe que avalia anualmente os riscos e
realiza reparos caso haja necessidade.  

  

Até que ponto os simulados e exercícios regulares de preparação
para desastres são realizados em escolas, hospitais e centros de
saúde?

Nível de progresso alcançado: 1

Escolas Sim

Hospitais / centros de saúde Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria de Administração através do Técnico de Trabalho e Defesa Civil esta
realizando mapeamento junto as escolas e criando planos individuais de preparação
aos desastres.  
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Fundamento 6
Aplique e imponha regulamentos realistas, compatíveis com o risco de construção e
princípios de planejamento do uso do solo. Identifique áreas seguras para cidadãos
de baixa renda e desenvolva a urbanização dos assentamentos informais, sempre
que possível.

  

Até que ponto os regulamentos de uso e ocupação do solo para
áreas de risco, e os códigos de construção, de segurança e de
saúde são aplicados em todas as zonas de desenvolvimento e tipos
de construção? 

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O Município possui um Código de Obras, existe Diretoria responsavel para a
aprovação de plantas e setor de fiscalização. O Planejamento esta revisando
alterações importantes do Plano Diretor, visando a restrição de áreas de riscos e
desenvolvimento sustentavel.  

  

Quão fortes são os regulamentos existentes (planos de uso e
ocupação do solo, códigos de construção, etc) para apoiar a
redução de risco de desastres locais?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O município através da Seccretaria de Infraestrutura e Habitação realizara
fiscalização nas áreas de ocupação irregular com apoio da Guarda Municipal,
buscando reduzir e proibir a construção em áreas públicas, e solicitando a aprovação
de plantas para a regularização. A Diretoria de Habitação desenvolve o Program
Terra Boa - Direito á Moradia regular e de qualidade.  
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Fundamento 7
Certifique-se de que programas de educação e treinamento sobre a redução de risco
de desastres estejam em vigor nas escolas e comunidades.

  

Com que regularidade o governo local conduz programas de
conscientização e educação sobre Redução de Risco de Desastres e
prevenção de catástrofes para as comunidades locais?

Nível de progresso alcançado: 2

Programas incluem questões de
diversidade cultural

Não

Programas são sensíveis às perspectivas
de gênero

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

O município busca criar através de palestras a importância da conscientização de
redução de riscos, buscando as comunidades através de ONG's, CRAS e CREAS,
Guarda Municipal, Edicação, dando como enfoque a prevenção e as atitudes na hora
de um desastre ou acidente. Proteger-se e saber acionar o socorro salva vidas!  

  

Até que ponto o governo local oferece treinamento em redução de
risco para as autoridades locais e líderes comunitários?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

O município através da Secretaria de Administração Municipal, realiza palestras para
funcionários visando ampliar a percepção de riscos, mudanças culturais de
comportamento. A NUMPDEC, oferece para os funcionários municipais Palestras
referente os temas prevenção e assuntos de interesse a construção de comunidades
seguras. Em parceria com a Secretaria de Educação, estão sendo distribuidoa
materiais impressos de orientação e procedimentos na Operação Verão, visando
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minimizar os impactos e criar uma cultura de prevenção. Através do PAM, existe o
comprometimento da realização de dois simulados anuais sendo, um de produtos
perigosos, devido a instalações de empresas que estão no mapa de riscos e de
soterramento.  

  

Até que ponto as escolas e faculdades locais incluem cursos,
educação ou treinamento na redução do risco de desastres
(incluindo os riscos relacionados com o clima), como parte do
currículo de educação?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O município através da NUMPDEC , Núcleo de Meio Ambiente, e Educação, vem
realizando encontros com os alunos da rede municipal para ampliar o conhecimento
ambiental, buscando a conscientização e a percepção de riscos como uma mudança
de cultural.  

  

Quão conscientes estão os cidadãos dos planos de abandono ou
exercícios para evacuações, quando necessários?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O município esta desenvolvendo a conscientização da população referente a
percepção de riscos, com palestras, indicando lugares de riscos diversos.  
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Fundamento 8
Proteja os ecossistemas e barreiras naturais para mitigar inundações, tempestades e
outros perigos a que sua cidade seja vulnerável. Adapte-se à mudança climática por
meio da construção de boas práticas de redução de risco.

  

Até que ponto as políticas de Redução de Risco de Desastre de
governo locais, estratégias e planos de implantação são integrados
com o desenvolvimento ambiental e planos de gestão dos recursos
naturais existentes?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

O município garantiu em 2013 o mapeamento de todas as áreas de proteção
Ambiental, Proteção Permanente e mananciais, áreas de riscos de escorregamento e
inundação. O município integra o Comitê de Bacias Hidrográficas do Juquery,
CIMBAJU em Questões Ambientais e Assuntos relacionados a Defesa Civil, possui o
Conselho Municipal de Meio Ambiente COMDEMA atuante.  

  

Até que ponto o governo local apoia a restauração, proteção e
gestão sustentável dos serviços ambientais?

Nível de progresso alcançado: 2

Florestas Sim

Zonas costeiras Não

Zonas húmidas Não

Recursos hídricos Sim

Bacias fluviais Não
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Pesca Não

Descrição de Progresso e Resultados:

O município apoia parcerias com ONG's, fortalecimento dos Conselhos Municipais de
Meio Ambiente e Proteção e Defesa Civil; Limita as suas áreas de APP e APM no
Plano Diretor, Fiscaliza a ocupação irregular, participa de Câmaras Temáticas
referentes aos assuntos e apoia ações da comunidade em geral. Realizou a
Conferência Municipal de Meio Ambiente  

  

Quanto que as organizações da sociedade civil e os cidadãos
participam na proteção, restauração e gestão sustentável dos
serviços dos ecossistemas?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

Com o fortalecimento dos Conselhos principalmente o COMDEMA, integram setores
da sociedade civil e poder público para ações de proteção e recuperação do meio
ambiente, visando o desenvolvimento sustentável.  

  

Quanto o setor privado participa na implantação de planos de
gestão ambientais e de ecossistemas em seu município?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

Algumas empresas através do PAM - Plano de Auxilio Mútuo, participam do Conselho
Municipal de Defesa ao meio Ambiente. Em parceria com a NUMPDEC, são
realizadas palestras de conscientização Ambiental.  
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Fundamento 9
Instale sistemas de alerta e alarme, e capacidades de gestão de emergências em seu
município, e realize regularmente exercícios públicos de preparação.

  

Até que ponto as instituições locais têm acesso às reservas
financeiras para providenciar resposta efetiva a desastres e
recuperação rápida?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O município possui o cartão de Transferência da Defesa Civil que agiliza o repasse de
recursos financeiros do governo federal para atendimentos e ações de socorro e
assistência humanitária.  

  

Até que ponto os centros de alerta estão estabelecidos, com
pessoal adequado (ou pessoal de plantão) e com recursos
suficientes (back ups de energia, redundância de equipamentos etc )
o tempo todo?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

o município de Franco da Rocha, possui o plantão da Guarda Municipal 24 horas por
dia, com atendimento pelo telefone 153. Existe o protocolo de atendimento para todos
os tipos de chamadas de emergências ou denuncias. O monitoramento é realizado
por funcionários da NUMPDEC, para acompanhamento do Complexo Bacia Juquery,
imagens de radar diversas, indices pluviométricos, umidade relativa do ar, velocidade
do vento, entre outros.  

  

Quanto que os sistemas de alerta e alarme permitem a participação
adequada da comunidade?
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Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

A NUMPDEC emite alertas a Diretoria de Imprensa, gabinete e em caso
transbordamento do Rio Juqueri, Ribeirão Eusébio e outros. O município recebe
alertas a cada doze horas e em situação de emergencia pelo CGE- CEDEC / SP,
permitindo agora, a emissão de avisos as comunidades para ações minimas de
prevenção evitando danos materiais.  

  

Até que ponto o governo local tem um centro de operações de
emergência (COE) e / ou um sistema de comunicação de
emergência?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O município esta em processo de implantação de uma rede integrada de
comunicação, com monitoramento de câmeras. No momento utilizamos o telefone e
rádio da guarda municipal.  

  

Com que regularidade os exercícios simulados são realizados com a
participação de organizações governamentais, não governamentais,
líderes locais e voluntários relevantes?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O município através do PAM - iniciou os primeiros simulados, envolvendo órgãos de
pronta resposta, lideres locais e voluntários. O município se compromete em ampliar
o numero de simulados envolvendo a comunidade.  
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Quão disponíveis são os recursos-chave para uma resposta eficaz,
tais como suprimentos de emergência, abrigos de emergência, rotas
de abandono dentificadas e planos de contingência permanentes?

Nível de progresso alcançado: 1

Estoques de suprimentos de emergência Sim

Abrigos de emergência Sim

Rotas seguras de evacuação identificadas Sim

Plano de contingência ou plano de
preparação da comunidade para
desastres para todos os grandes riscos.

Sim

Descrição de Progresso e Resultados:

O município ja cadastrou abrigos de emergência que é administrado pela Secretaria
Municipal de Ação e Desenvolvimento Social, possui estoque estratégico para
assistência humanitária.  
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Fundamento 10
Após qualquer desastre, assegure que as necessidades dos sobreviventes estejam
no centro da reconstrução, por meio do apoio direto e por suas organizações
comunitárias de modo a projetar e ajudar a implementar ações de resposta e
recuperação, incluindo a reconstrução de casas e de meios de subsistência.

  

Qual o investimento que o governo local faz em recursos e
conhecimentos para ajudar as vítimas de impactos psico-sociais
(psicológico, emocional) dos desastres?

Nível de progresso alcançado: 2

Descrição de Progresso e Resultados:

A Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social possui um quadro de assistentes
sociais e psicólogos em caso de desastres no município.  

  

Até que ponto as medidas para redução de risco de desastres estão
integradas a ações de recuperação pós-desastre e atividades de
reabilitação (ou seja, reconstruir melhor, subsistência de
reabilitação )?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O município realizou o mapeamento das áreas de intervenção para remoção e
recuperação. Esão sendo Programas junto a Diretoria de Habitação para a
Construção de Moradias de Interesse Social para a transferência das famílias. Após
será realizada a demolição e a área recupareda, a fim de evitar novas ocupações.  

  

Até que ponto o Plano de Contingência (ou plano similar) inclui um
esquema para a recuperação pós-catástrofe e reconstrução,
incluindo avaliação das necessidades de reabilitação e meios de
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subsistência?

Nível de progresso alcançado: 1

Descrição de Progresso e Resultados:

O município desenvolve ações conjuntas envolvendo as diversas Secretarias, visando
a recuperação das áreas sinistradas.  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Local Progress Report 2013-2014 22/22

http://www.tcpdf.org

	Fundamento 1
	Fundamento 2
	Fundamento 3
	Fundamento 4
	Fundamento 5
	Fundamento 6
	Fundamento 7
	Fundamento 8
	Fundamento 9
	Fundamento 10

