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Padrões e projetos de inundação de maré alta ao longo 
da costa dos EUA usando um limiar de impacto comum 

FONTE:  ADMINISTRAÇÃO NACIONAL OCEÂNICA E ATMOSFÉRICA (NOAA)  

Este relatório tem como objetivo fornecer um conjunto objetivo e nacionalmente 
consistente de limites de impacto para inundações costeiras menores / moderadas / 
principais nos EUA. Tais definições estão atualmente em falta, o que limita a 
capacidade de fornecer novos produtos, bem como a eficácia dos produtos de 
inundação costeira existentes. As comunidades costeiras ao longo de todas as costas 
dos EUA precisam de orientação consistente sobre inundações, que é 1) prevista para 
um futuro próximo (por exemplo, gravidade / profundidade de previsões de 4 dias de 
elevação de tempestades acima do solo), 2) provavelmente na próxima estação ou ano 
(por exemplo, perspectivas probabilísticas) ou 3) possível a longo prazo (por exemplo, 
decadência para cenários do final do século). 

A ênfase principal é usar o limiar derivado para pequenas inundações, ao qual este 
relatório se refere como inundações de maré alta (também conhecidas como 
'incomodo', 'dia de sol' e 'marés recorrentes' de inundação), para avaliar 
nacionalmente como a exposição— e vulnerabilidade potencial - a inundação de maré 
alta tem e continuará a mudar com a mudança do nível do mar. 

FONTE:https://tidesandcurrents.noaa.gov/publications/techrpt86_PaP_of_HTFlooding.pdf 

 

 

Uma lei de dados abertos para resiliência climática e 
redução do risco de desastres 

Este documento tem como objetivo esclarecer os principais elementos dos dados 
abertos e servir como uma proposta para instituir e implementar estritamente uma 
política de mudança climática e dados e informações relacionados à redução de riscos 
de desastres com base em sua definição articulada e internacionalmente aceita nas 



Filipinas. O documento descreve as diferentes considerações para as Filipinas em sua 
decisão de adotar, apoiar e promover uma política para dados abertos para a RRD. 

Definir os padrões em uma lei de dados abertos exigirá a conformidade com os 
principais elementos dos dados abertos, que incluem: 

1. disponibilidade em formato digital de dados, para download via internet a 
granel para facilidade de uso; 

2. possibilidade de misturar-se a outros conjuntos de dados por meio de uma 
estrutura de formato interoperável e legibilidade por máquina de arquivos 
digitais; 

3. liberdade de usar, reutilizar e redistribuir, mesmo em bases comerciais; e 
4. uma regra de 'sem condições' sobre o uso de dados abertos, exceto para 

citação apropriada para crédito devido. 
FONTE:https://pt.scribd.com/document/374847472/An-Open-Data-Law-for-Climate-Resilience-and-

Disaster-Risk-Reduction 

 

Sistemas de alerta antecipado de múltiplos perigos: uma 
lista de verificação 

Esta lista de verificação é um dos principais resultados da primeira Conferência sobre 
Alerta Múltiplo sobre Riscos Múltiplos, organizada pela Rede Internacional para 
Sistemas de Alerta Rápido com Múltiplos Riscos (IN-MHEWS) 2 de 22 a 23 de maio de 
2017 em Cancún, México. Ele atualiza o documento original, Desenvolvimento de 
Sistemas de Aviso Prévio: Uma Lista de Verificação, que foi produzido como resultado 
da Terceira Conferência Internacional sobre Aviso Prévio: Do Conceito à Ação, 
realizada de 27 a 29 de março de 2006 em Bonn, Alemanha. 

A lista de verificação, que é estruturada em torno dos quatro elementos-chave dos 
sistemas de aviso prévio, visa ser uma lista simples dos principais componentes e 
ações aos quais os governos nacionais, organizações comunitárias e parceiros podem 
se referir ao desenvolver ou avaliar alertas antecipados. sistemas. Não se destina a ser 
um manual de design abrangente, mas sim uma ferramenta de referência prática e não 
técnica para garantir que os principais elementos de um sistema eficaz de aviso prévio 
estejam em vigor. 

O documento está dividido em duas partes inter-relacionadas que devem ser lidas em 
ordem. A primeira seção fornece informações úteis e questões gerais importantes para 
o aviso antecipado. A segunda parte é uma série de listas de verificação práticas de 
ações e iniciativas que devem ser consideradas ao desenvolver ou avaliar sistemas de 
aviso prévio. 



FONTE:https://ane4bf-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wmocms/s3fs-

public/ckeditor/files/Multi-

hazard_Early_Warning_Systems_A_Checklist.pdf?fVgoQYM7LhPb3oR0V97j2.Qkjs3Wc5Rq 

 

Práticas de gestão de risco para pequenos agricultores: 
um estudo de viabilidade para a introdução da iniciativa 
de resiliência rural R4 em Punjab 

Este estudo avalia a viabilidade de abordagens integradas de gestão de risco para 
melhorar a resiliência dos pequenos agricultores em Punjab, Paquistão. Analisou a 
relevância da Iniciativa de Resiliência Rural R4 global do WFP-Oxfam no contexto das 
áreas de estudo e considerou a abordagem relevante. Em particular, as estratégias 
relacionadas à redução de risco e à transferência de risco, se implementadas 
corretamente, podem aumentar significativamente a capacidade dos pequenos 
agricultores de resistir a choques. O estudo leva em consideração os vários riscos 
enfrentados pelos sistemas de pequenos agricultores e as maneiras pelas quais os 
agricultores lidam com esses riscos. 

Uma metodologia de pesquisa mista usando dados secundários e primários foi usada 
para o estudo que foi realizado em áreas de produção agrícola dos distritos de 
Muzaffargarh e Rahim Yar Khan. A seleção de distritos foi orientada pelo nível de 
exposição a riscos e concentração de pequenos agricultores de subsistência. A 
evidência foi coletada sobre o atual conjunto de riscos enfrentados pelos pequenos 
agricultores e como eles estavam lidando com esses riscos. Este estudo também 
identifica as partes interessadas críticas para projetar e implementar intervenções de 
R4 para transferência e mitigação de risco eficiente. Também foi realizado o escopo 
para gerenciamento de risco baseado em seguros e narrativas de políticas sobre 
resiliência rural por meio de gerenciamento integrado de riscos. 

Em resumo, o estudo de viabilidade teve os seguintes objetivos específicos: 

• Mapeamento de riscos, seus afetos e os mecanismos de enfrentamento. 
• Identificação das partes interessadas 
• Identificar as complementaridades entre o design do R4 e o ecossistema 

existente de gerenciamento de risco no Punjab. 
• Recomendações para os pontos de entrada R4 mais viáveis. 

FONTE:http://sdpi.org/publications/files/Risk-Management-Practices-of-Small-Farmers(15-03-18).pdf 

 



 

Declaração da OMM sobre o estado do clima global em 
2017 

Esta Declaração anual sobre o estado do clima global fornece informações científicas 
autorizadas sobre o clima global e os eventos climáticos e climáticos significativos que 
ocorrem em todo o mundo. 

O clima extremo ceifou vidas e destruiu meios de subsistência em muitos países em 
2017. Impulsionada pelas temperaturas quentes da superfície do mar, a temporada de 
furacões no Atlântico Norte foi a mais custosa para os Estados Unidos e erradicou 
décadas de desenvolvimento em pequenas ilhas do Caribe, como Dominica. . As 
inundações arrancaram milhões de pessoas no subcontinente indiano, enquanto a 
seca está exacerbando a pobreza e aumentando as pressões migratórias no Corno de 
África. Não é surpresa que os eventos climáticos extremos sejam identificados como o 
risco mais proeminente que a humanidade enfrenta no Relatório Global de Riscos 
2018 do Fórum Econômico Mundial. 

Como os impactos sociais e econômicos da mudança climática se tornaram tão graves, 
a OMM se associou a outras organizações das Nações Unidas para incluir informações 
na Declaração sobre como o clima afetou os padrões de migração, segurança 
alimentar, saúde e outros setores. Tais impactos afetam desproporcionalmente nações 
vulneráveis, como evidenciado em um estudo recente do Fundo Monetário 
Internacional, que alertou que um aumento de 1 ° C na temperatura reduziria 
significativamente as taxas de crescimento econômico em muitos países de baixa 
renda. 

FONTE:https://library.wmo.int/opac/doc_num.php?explnum_id=4454 

 

Para um Caribe mais resiliente depois dos furacões de 
2017 

Relatório da mesa redonda, 30 de janeiro de 2018 

Este documento resume as discussões durante uma reunião que se concentrou na 
recuperação após os furacões de 2017 na região do Caribe. Esta reunião convocou 
doadores e alguns dos maiores especialistas do mundo em recuperação e reconstrução 



para discutir as políticas e investimentos necessários em nível nacional, regional e 
internacional para evitar perdas futuras.  

A mesa redonda teve como objetivo aprofundar a compreensão de como os conceitos 
de “reconstruir melhor” e “recuperação resiliente” podem ser implementados 
combinando os desafios e prioridades dos governos e representantes comunitários do 
Caribe com soluções e recomendações inovadoras baseadas nas últimas descobertas 
científicas, técnicas e técnicas. lições de política. 

FONTE:https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12114.pdf 

 

A governança da adaptação às mudanças climáticas no 
Canadá 

Este relatório é um produto de dois workshops de especialistas que foram realizados 
em Toronto e Ottawa, enfocando a adaptação às mudanças climáticas como um 
conjunto de ações e sua governança no Canadá. Particular atenção foi dada às 
estratégias de adaptação do Canadá, à redução de riscos e à interseção entre elas. 

Este relatório fornece não apenas um estado de jogo sobre a governança de adaptação 
no Canadá, mas também uma introdução efetiva aos problemas em seu núcleo. Os 
insights dos participantes da oficina especializada, bem como a pesquisa adicional, 
fornecem um valioso documento de referência e recurso para os profissionais de todo 
o Canadá. 

Está claro agora que, para o Canadá se adaptar e prosperar diante da mudança 
climática, há um ônus, uma responsabilidade compartilhada, de todos os canadenses 
fazerem sua parte. À medida que avançamos para 2 ° C de aquecimento, os impactos 
aumentarão, surpresas surgirão e oportunidades se apresentarão. Espero que, nessa 
época, os canadenses tenham identificado o melhor caminho a seguir. 

FONTE:https://www.iclr.org/images/CCA_Climate_change_report_2018.pdf 

 

O caso de negócios para infraestrutura verde: gestão 
resiliente de águas pluviais na Região dos Grandes Lagos 



O caso de negócios na mitigação e manutenção de águas pluviais é reduzir o custo de 
bombeamento e tratamento de água e os potenciais impactos das 
inundações. Estratégias efetivas de gerenciamento de águas pluviais podem ter um 
retorno positivo sobre o investimento nesses custos muito reais de águas pluviais, e 
podem ser mais baratas do que aumentar a capacidade de tratamento de água e / ou 
limpar após um evento de águas pluviais. O gerenciamento inteligente de águas 
pluviais é uma alternativa de baixo custo às práticas tradicionais. 

Este relatório examinou estudos acadêmicos anteriores e de grupos de pares, políticas 
municipais e estudos de caso de desenvolvedores, empresas de serviços profissionais e 
outras instituições e compilou as principais descobertas para desenvolvedores e outros 
profissionais imobiliários, para destacar a necessidade que nossas comunidades 
urbanizadas têm e o potencial para sucesso que eles já exibem. 

Além dos capítulos que abordam o status dessa região, a análise de custo-benefício e o 
clima de política local que envolve a infraestrutura verde, os estudos de caso incluem 
projetos e parceiros de desenvolvimento associados e líderes que fizeram avanços 
iniciais em águas verdes e limpas em seus projetos. antes de chegar ao sistema de 
águas residuais. 

FONTE:https://americas.uli.org/wp-content/uploads/sites/125/ULI-Documents/ULI-Great-Lakes-

Stormwater-Report.pdf 

 

Redes de segurança e mitigação de desastres naturais: 
evidências do ciclone Phailin em Odisha 

Até que ponto a vulnerabilidade a eventos climáticos extremos pode ser mitigada pelo 
acesso a um programa de subsistência rural, particularmente no que diz respeito aos 
impactos sobre as mulheres? Este artigo aborda essa questão através de um 
experimento natural que surge de duas fontes de variação independentes, porém 
sobrepostas: a exposição a um ciclone devastador que ocorreu na região da Baía de 
Bengala, na Índia, e a implementação escalonada de uma intervenção de subsistência 
rural. 

Comparações de inquéritos domiciliares em comunidades mais ou menos expostas à 
tempestade antes e depois da introdução do programa revelam que a tempestade 
levou a reduções significativas nos gastos gerais das famílias e que essas reduções 
foram de fato as maiores para as mulheres, aumentando a evidência emergente para a 
hipótese frequentemente colocada de que as mulheres suportam o impacto dos 
efeitos dos desastres no consumo geral das famílias. A participação no programa de 
subsistência mitigou algumas das reduções nas despesas não alimentares das famílias 
e no consumo das mulheres, mas não no gasto com alimentos. Estes resultados de 



uma região densamente povoada, cuja topografia a torna particularmente vulnerável a 
tempestades, podem informar futuras abordagens políticas e ajudar a modelar o 
impacto dessas políticas nos efeitos das mudanças climáticas. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/808311522070466796/pdf/WPS8375.pdf 

 

Promovendo o patrimônio cultural resiliente a desastres 

Esta nota destaca uma série de recomendações que podem ajudar os formuladores de 
políticas e os profissionais a desenvolver práticas de gerenciamento de risco de 
desastres para um patrimônio cultural mais resiliente. 

O patrimônio cultural é vulnerável aos impactos adversos dos desastres naturais, e a 
mudança climática está aumentando a urgência de enfrentar esse desafio. Países em 
todo o mundo estão empregando uma variedade de medidas para salvaguardar o 
patrimônio cultural contra os riscos de desastres, com base em convenções relevantes, 
estruturas políticas e orientação. Para proteger vidas, meios de subsistência e 
patrimônio cultural, é importante fortalecer a resiliência dos ativos em risco e tornar a 
resiliência a desastres uma parte intrínseca da gestão do patrimônio cultural. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/696061511882383371/pdf/121709-WP-

P161985-PUBLIC-DisasterResilientCulturalHeritageKnowledgeNoteENWEB.pdf 

 

Centro da ONU divulga metas de combate à fome no 
Paraná 

O Centro de Excelência contra a Fome das Nações Unidas levou para Curitiba debates 
sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS. Apresentações 
e palestras tinham por objetivo engajar instituições e empresas paranaenses, 
angariando apoio para a agenda do organismo internacional. Centro discutiu desafios 
para o cumprimento das metas de combate à fome e produção sustentável de 
alimentos. 

Atualmente, a ONU já conta com uma iniciativa para mobilizar o setor privado em prol 
dos direitos humanos, da luta contra a corrupção, da proteção do meio ambiente e da 
promoção do trabalho decente. Estabelecido em —-, o Pacto Global das Nações Unidas 
tem mais de 12 mil organizações signatárias, que se articulam em nível local em cerca 
de 150 redes nacionais. 



“Visitamos diversas entidades interessadas em se engajar ou já engajadas no Pacto 
Global para mostrar o trabalho desenvolvido pelo Centro de Excelência contra a Fome, 
do Programa Mundial de Alimentos (PMA)”, explicou Daniel Balaban. 

Uma das instituições visitadas foi a seccional estadual da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB). “A OAB Paraná é signatária do Pacto Global da ONU e sabemos de sua 
grande capacidade de formar opinião e de mobilizar os brasileiros nesse esforço 
solidário de combate à fome. O principal objetivo do PMA no Brasil é justamente 
desenvolver ações de cooperação internacional, trabalhando com instituições 
brasileiras para apoiar outras nações no combate à fome e à pobreza”, explicou o 
dirigente. 

Balaban foi recebido pelo presidente da OAB paranaense, José Augusto Araújo de 
Noronha. Também participaram da reunião a secretária-geral, Marilena Winter, o 
secretário-geral adjunto, Alexandre Quadros, a presidente da Comissão do Pacto 
Global, Jaqueline Lobo da Rosa, e a advogada Luciane Trippia, também integrante da 
Comissão do Pacto Global. 

O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná também manifestou interesse em aderir ao 
Pacto Global. A presidente da corte no Paraná, a desembargadora Marlene Fuverki 
Suguimatsu, se reuniu com o diretor do Centro de Excelência Contra a Fome para 
discutir colaborações entre as duas entidades. Balaban também se encontrou com o 
procurador-geral do Ministério Público do Trabalho no estado, Gláucio Araújo de 
Oliveira. 

Daniel Balaban foi acompanhado pelo advogado Itamar Cortes, especializado em 
Direito desportivo e representante da Scopo Sports, consultoria que convidou o centro 
da ONU para a série de palestras em Curitiba. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/centro-da-onu-divulga-metas-de-combate-a-fome-no-

parana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+

Brasil%29 

 

 

Diretrizes de gestão de desastres nacionais: locais e 
recintos do patrimônio cultural 

O propósito central dessas diretrizes é servir de modelo para vários ministérios, 
departamentos e outros atores relevantes que trabalham em sítios e distritos do 
patrimônio cultural para desenvolver planos e estratégias de gestão de risco de 
desastres por meio de avaliação de risco, medidas de redução de risco, medidas de 
preparação e resposta de emergência e planejamento para recuperação pós-
desastre. Metodologias básicas para cada aspecto do gerenciamento de riscos de 



desastres são resumidas para o benefício de formuladores de políticas, assim como 
gerentes de sites e profissionais.  

As diretrizes são estruturadas com base no ciclo de gerenciamento de risco de 
desastres. Essas diretrizes não substituem os planos de manejo específicos do local e 
estabelecem apenas os requisitos - tanto físicos quanto institucionais - que as partes 
interessadas devem cumprir para reduzir os riscos de desastres para os locais e 
distritos de patrimônio cultural em geral. Os capítulos 2, 3, 4, 5 e 6 são acompanhados 
de listas de verificação indicativas, que estabelecem algumas das ações básicas a 
serem realizadas em cada nível de gerenciamento de riscos de desastres. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/55231_guidelinesculturalheritage.pdf 

 

Empresas pedem marco regulatório para água 
envolvendo governos, setor privado e sociedade civil 
 

A criação de um marco regulatório brasileiro para a água envolvendo governos, setor 
privado e sociedade civil é a principal recomendação do relatório final do Water 
Business Day, que condensa as discussões do evento realizado em março (18) durante 
as atividades do Fórum Mundial da Água, em Brasília (DF). 

O documento defende que o escopo legal seja construído de forma coletiva e aumente 
a confiança entre empresas e sociedade, valorizando de forma transversal esse recurso 
natural e incentivando os investimentos de longo prazo. 

O texto é resultado de três oficinas realizadas durante o evento e compostas por 
empresas e organizações, incluindo também as principais mensagens deixadas por 
palestrantes. No total, cerca de 250 representantes dos setores público e privado e 
terceiro setor participaram das atividades ao longo do dia. 

Os esforços da Rede Brasil do Pacto Global, da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) e do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 
(CEBDS), responsáveis pelo diálogo entre as empresas, têm como objetivo fazer com 
que o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 6 (Água potável e saneamento) seja 
parte de uma linguagem comum compartilhada entre as empresas e sua rede de 
colaboradores. A intenção é ampliar a consciência sobre o uso e o manejo da água 
para todos os setores de produção da indústria. 

Um dos setores responsáveis pelo maior consumo mundial de água (20%), a indústria 
também foi citada pelos palestrantes como parte da solução para as questões hídricas. 



De acordo com eles, as companhias devem ampliar sua consciência sobre a gestão da 
água tanto para as operações internas quanto externas. No decorrer das dinâmicas 
dentro das oficinas, foram levantados os desafios futuros para as empresas, assim 
como fatores para o desenvolvimento de ambientes favoráveis capazes de possibilitar 
modelos inovadores de gestão. 

As discussões passaram por três eixos temáticos: Caso da Água nos Negócios 
Circulares, que traçou barreiras e oportunidades para a circulação de ideias, propostas 
e bons exemplos de gestão hídrica no setor privado; Riscos – Medidas, Monitoramento 
e Relatório, que explorou os índices e instrumentos utilizados para monitorar e 
reportar questões relacionadas; e Gestão da Água para avançar nos ODS e criar um 
Valor Compartilhado, que buscou entender o papel da gestão corporativa da água no 
alcance do ODS 6. 

FONTE:http://pactoglobal.org.br/relatorio-do-water-business-day-aponta-necessidade-de-marco-

regulatorio/ 

FONTE:https://drive.google.com/file/d/1elh7ocuuyKYbWJVXeoQIk7vhdJOMRSJB/view 

 

EVENTOS 

 

Fundo da ONU participa de evento em Brasília sobre 
população e desenvolvimento 

 

UNFPA já alertou para desigualdades de gênero e suas consequências para a saúde e 
independência econômica das mulheres. Foto: Andrew McConnell/IRC/Panos Pictures 



A Rede Brasileira de População e Desenvolvimento (REBRAPD) promove esta semana 
(4 a 6) em Brasília (DF) o evento “I Diálogos Brasileiros em População e 
Desenvolvimento – Marielle Franco, presente”. 

Realizado em parceria com a Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação (CEPIA), 
com apoio do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e do Instituto de 
Relações Internacionais (IREL-UnB), o encontro pretende discutir os desafios da pauta 
populacional, entre eles, a necessidade de uma agenda transversal e integral de 
direitos humanos nas políticas públicas para o enfrentamento das desigualdades 
estruturais do país. 

O evento também discutirá a tensão na geopolítica global em temas centrais para as 
políticas de população e dinâmica demográfica, como as lacunas na implementação 
dos direitos e saúde sexual e reprodutiva, os fluxos migratórios, o tema da juventude e 
do envelhecimento, entre outros. 

A atividade visa auxiliar na atuação da sociedade civil para defesa da agenda da 
Conferência Internacional de População e Desenvolvimento (CIPD), definida em 1994, 
no contexto nacional, regional e global. 

O encontro terá a participação de 45 convidados e convidadas nacionais da sociedade 
civil, representantes do Sistema ONU no Brasil e do governo brasileiro que atuam em 
eixos da agenda de população e desenvolvimento. 

Confira abaixo a programação: 

4 de abril, 16h30 às 19h30 – QUARTA-FEIRA 

Abertura: 
José Flávio Sombra Saraiva – Diretor do IREL/UnB 
Andrea Romani – Coordenadora de Projetos da CEPIA 
Jaime Nadal – Representante do UNFPA Brasil 
Richarlls Martins – Coordenador da REBRAPD 
16h30 às 16h45 

Apresentação das e dos participantes 
16h45 às 17h 

Conferência: População, Desenvolvimento e Direitos: Desafios para o seguimento da 
agenda do Cairo no Brasil hoje, Elza Berquó/CEBRAP, NEPO-Unicamp e ex-presidente 
da CNPD 
Coordenação: Richarlls Martins/REBRAPD 
17h às 18h 
Diálogos: 18h às 19h 

Homenagem a Marielle Franco 
19h às 19h30 



5 de abril, 9h15 às 19h15 – QUINTA-FEIRA 

Cenários e leituras do Brasil e da implementação da CIPD para Além de 2014 
Ana Flávia Magalhães Pinto- IH/UnB 
Clayton Nobre – Mídia Ninja-Fora do Eixo 
Ricardo Ojima – ABEP 
Emanuelle Goes – Odara-Instituto da Mulher Negra e MUSA-ISC-UFBA 
Coordenação: Judite Guajajara – Rede de Juventude Indígena 
9h15 às 10h15 
Diálogos: 
10h15 às 11h45 

Almoço: 11h45 às 13h30 

Do Consenso de Montevideo (2013) à III CRPD (2018): 5 anos da agenda regional de 
população e desenvolvimento 
Suzana Cavenaghi – ABEP 
Barbara Cobo – IBGE 
Jorge Rodriguez – CEPAL 
Pablo Salazarcanelo – UNFPA Améria Latina e Caribe/LACRO 
Coordenação: Maria Luisa Oliveira/RFSDSDR 
13h30 às 14h30 
Diálogos: 14h30 às 15h30 

Cenários e Leituras da Geopolítica global no marco da agenda de população e 
desenvolvimento 
Thiago Gehre – IREL UnB/ABRI 
Marise Nogueira – MRE 
Mireille Muluila – Programa de Atendimento a Refugiados/Caritas 
Jaime Nadal – UNFPA Brasil 
Coordenação: Doroty Martos – Cineclube Socioambiental/GTSC2030 
15h45 às 16h45 
Diálogos: 16h45 às 17h45 

Diálogos governamentais temáticos e transversais na agenda de população e 
desenvolvimento 
Rodrigo Ramiro – MPDG 
Júnia Quiroga – Ministério da Saúde 
Marise Nogueira -MRE 
Antonio Teixeira – IPEA 
Cláudia Giovannetti Anjos – Ministério dos Direitos Humanos 
Coordenação: Thais Zimbwe – UJIMA 
17h45 às 18h45 
Diálogos: 18h45 às 19h15 

6 de abril, 9h às 12h30 – SEXTA-FEIRA 



Possibilidades e respostas dos diferentes atores políticos frente os desafios da agenda 
de população e desenvolvimento no Brasil hoje: perspectivas rumo aos 25 anos da 
CIPD (1994-2019) e do Brasil 2019 
Jaime Nadal – UNFPA Brasil 
Luis Fernando Lara Resende – CNPD 
Margareth Arilha – CCR e Nepo-Unicamp 
Katia Maia – Oxfam Brasil 
Richarlls Martins – REBRAPD 
Coordenação: Barbara Pastana – ANTRA 
9h às 10h30 
Diálogos: 10h30 às 11h30 

Leitura do Documento de posição “Os compromissos do Estado brasileiro com a 
Agenda de População e Desenvolvimento rumo aos 25 anos da CIPD (1994-2019)” e 
processo de seguimento 
Coordenação: REBRAPD 
11h30 às 12h30 

Mesa de Encerramento 
IREL/UnB, CEPIA, UNFPA e REBRAPD 
12h30 às 12h45 

Local: Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília 
UnB Campus Universitário Darcy Ribeiro – Asa Norte, Brasília 

FONTE:http://www.unfpa.org.br/novo/index.php/noticias/ultimas/1828-unfpa-participa-do-i-

dialogos-brasileiros-em-populacao-e-desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 

 


