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O que é ARISE
ARISE representa a Aliança do Setor Privado da UNISDR para as Sociedades
Resilientes de Desastres. ARISE é uma rede liderada pela UNISDR de entidades do
setor privado, cujos membros se comprometem voluntariamente a alinhar com o
Sendai Framework. Os membros ARISE compartilham informações, experiências,
atividades e projetos, enquanto o nível de envolvimento e recursos é a critério de cada
membro. A maioria das atividades e interações são um nível local e regional, e o ARISE
está estruturado de acordo.

O desenvolvimento sustentável não pode ser alcançado a menos que o risco de
desastres seja reduzido
O objetivo geral da iniciativa é criar sociedades resistentes a desastres e alcançar os
resultados e metas estabelecidos pelo Marco de Sendai . ARISE facilita o intercâmbio
de experiências e conhecimentos sobre como implementar projetos tangíveis de
redução de riscos de desastres através de sete fluxos de trabalho: estratégias de
gerenciamento de risco de desastre, métricas de investimento, benchmarking e
padrões, educação e treinamento, legal e regulamentar, redução e resiliência de
riscos urbanos e seguros.

Os membros ARISE concordam em adiantar os Cinco Compromissos do ARISE em apoio
do Framework Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030.
Cinco Compromissos:
Compromisso 1 : Sensibilizar para o risco de desastres e mobilização do setor privado;
Compromisso 2 : exercer influência nas respectivas esferas de especialização;
Compromisso 3 : Compartilhar conhecimento e trazer conhecimentos do setor
privado;
Compromisso 4 : Seja um catalisador para gerar inovação e colaboração;
Compromisso 5 : Implementar projetos e atividades tangíveis para alcançar os
objetivos do Sendai Framework.
FONTE:http://www.preventionweb.net/arise/about

102 Empresas
AI Systems Research Ltda (AISR) - BRASIL
SETOR PRIVADO
http://www.aisr.com.br
Missão
O AISR desenvolve softwares analíticos que otimizam processos e como as decisões
são tomadas em organizações através da aplicação de tecnologias avançadas que
transformam a forma como as informações são coletadas, gerenciadas, analisadas,
usadas.e.apresentadas.
Através da nossa iniciativa de responsabilidade social "Making Smart Cities"
(www.makingsmartcities.com), apresentada e disponibilizada globalmente na Terceira
Conferência Mundial da ONU sobre Redução do Risco de Desastres (WCDRR - UNISDR)
em Sendai, desenvolvemos e apoiamos programas relacionados à gestão de riscos,
desenvolvimento socioeconômico e gerenciamento ambiental, fornecendo sem custo
nossos softwares, conhecimento e outras tecnologias para atender às necessidades
desses programas em suas regiões. Esta iniciativa também encoraja e apoia a

implementação do Quadro de Ação de Hyogo, o UNISDR "Ten Essentials" e o novo
quadro Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030.
Associação em redes-chave
A Companhia é membro da Redução de Riscos de Desastres - Parceria do Setor
Privado (RRD-PSP) e comprometeu-se com os 5 Fundamentos para Negócios em
Redução do Risco de Desastres .
FONTE:http://www.preventionweb.net/arise/members
fernando@aisr.com.br

Apoiar a tomada de decisão robusta em investimentos
de resiliência sísmica: Desenvolvimento e aplicação de
teste de uma ferramenta de suporte à decisão
Este relatório descreve o desenvolvimento e o uso de uma ferramenta protótipo de
suporte à decisão (DST) desenvolvida para orientar escolhas sobre onde investir
tempo, esforço e recursos para maximizar as melhorias na resiliência sísmica. Uma
ferramenta de suporte à decisão é um dispositivo útil para indicar pontos fortes, tradeoffs e cobenefits de diferentes tipos de projetos em ambientes onde os recursos são
limitados e há uma incerteza significativa sobre o risco. O DST destina-se a ser uma
ferramenta útil e robusta que pode auxiliar na tomada de decisões, desde a
formulação de problemas até a identificação de uma série de ações adequadas. O
protótipo DST é focado no usuário com ênfase no engajamento e participação.
Este relatório explora os fundamentos conceituais da ferramenta de suporte à decisão,
explica como foi criado, seus principais componentes e o entendimento adquirido com
a implementação do DST como um protótipo em formato de oficina. Finalmente,
examina os usos futuros, variações e desenvolvimentos futuros necessários para
aprimorar o DST e permitir seu uso na prática.
FONTE:https://www.resorgs.org.nz/wp-content/uploads/2017/07/decision-support-toolreport-2017.pdf

100 Exemplos de Resiliência
Inclue 100 exemplos e 100 ilustrações postadas por
internautas
FONTE:http://100ejemplosderesiliencia.org/
FONTE:http://100ejemplosderesiliencia.org/wp-content/uploads/2015/11/100Resiliencias_low.pdf

Rumo a um resiliente Myanmar
Este relatório apresenta os resultados alcançados pelo projeto BRACED Myanmar
Alliance e seus parceiros de janeiro de 2015 a março de 2017.
Myanmar, o segundo país mais vulnerável a desastres e extremos climáticos a nível
mundial, está em um momento de mudanças institucionais, econômicas e sociais sem
precedentes. O Projeto de Aliança de Aprimoramento e Adaptação ao Clima
Extremos e Desastres (BRACED) Myanmar Alliance (2015 - 2017) tem como objetivo
contribuir com essa transição, do nível das famílias para o nível nacional, através da
construção da resiliência de mais de 350 mil indivíduos - especialmente mulheres,
crianças e desfavorecidos grupos - em 155 aldeias em 8 municípios em zonas
ecológicas montanhosas, secas e costeiras em Myanmar.
FONTE:http://www.braced.org/contentAsset/raw-data/a557ad59-183c-40b5-bce548bd3f4b7cc1/attachmentFile

Uma questão de sobrevivência: Relatório do Painel
Global de Alto Nível sobre Água e Paz

Este relatório contém a análise e as recomendações adotadas pelo Painel Global de
Alto Nível sobre Água e Paz, a fim de prevenir conflitos relacionados com a água e
fazer da água um instrumento de paz. Tem a ambição de abordar os desafios da água
de forma integrada e abrangente, em vários níveis, seja através do fomento de novas
práticas, novas instituições, diplomacia da água ou fortalecimento do direito
internacional, entre outros.
O relatório consiste em sete capítulos que cobrem as principais áreas da análise do
Painel. Cada capítulo é concluído por um conjunto de recomendações específicas que
delineiam novas ações. O Painel oferece conclusões gerais e resume todas as suas
recomendações no capítulo final, permitindo que o leitor veja toda a imagem de
atividades adicionais sugeridas. As conclusões e as recomendações visam ajudar os
decisores a desenvolver uma visão coerente das atividades futuras necessárias e
auxiliar na elaboração de políticas práticas.
FONTE:https://www.genevawaterhub.org/sites/default/files/atoms/files/A_Matter_of
_Survival_FINAL.pdf

Armado com smartphones e botas, os jovens do Níger
mapeiam riscos de inundação
Uma comunidade de estudantes e jovens profissionais estão desenvolvendo um
mapa digital de seu país e planejando áreas propensas a inundações em seus
smartphones.
Por Morgane Le Cam
NIAMEY - Fatima Alher observa seu passo, com cuidado para não afundar no joelho na
água inundando os campos de arroz de Kirkisoy, um bairro na capital do Níger.
Seus colegas ajudam a elevá-la sobre as maiores poças de água - uma tarefa
complicada pelo fato de que eles quase não levam seus olhos para seus smartphones.
"Nunca sem um telefone, esse é nosso lema", diz Alher, digitando freneticamente sua
tela.
Em um dos países mais pobres do mundo, as inundações generalizadas mataram pelo
menos 56 pessoas e destruíram milhares de casas desde que a estação das chuvas
começou em junho, de acordo com o Ministério do Interior.
Os esforços para reconstruir áreas atingidas por inundações não estão avançando o
suficiente, os residentes reclamam.

Mas desde julho, uma equipe de 20 "pesquisadores" da OpenStreetMap Niger - uma
comunidade de estudantes e jovens profissionais que estão desenvolvendo um mapa
digital do país - tem planejado áreas propensas a inundações em seus smartphones em
dois distritos de Niamey.
"As inundações devastam o país todos os anos, e ainda não foram feitos esforços para
traçar as áreas mais vulneráveis", disse Alher, estudante de geografia e líder do grupo,
à Fundação Thomson Reuters.
Usando o GeoODK, um aplicativo que permite aos usuários coletar informações
georreferenciadas, os pesquisadores coletam detalhes como o número de moradores
e edifícios, qualquer material de construção usado e a localização de postes elétricos.
"No final de agosto, elaboramos uma lista de mais de 15.000 propriedades e edifícios",
explicou orgulhosamente Alher. "Em seguida, enviamos os dados para o Ministério do
Interior, para que ele possa alvejar melhor seus esforços de socorro em tempos de
inundações".
A iniciativa de três meses é gerida pelo governo do Projeto de Gestão de Riscos de
Desastres e Desenvolvimento Urbano e financiada pelo Banco Mundial.

Limitando danos
Em pé no meio de seus campos de arroz inundados, Mohamed Moktar Innocent diz
que desistiu de plantar qualquer coisa nesta temporada e espera novas inundações
para acabar com a pequena colheita que ele deixou.
"Perdi mais de 160 mil francos CFA" (US $ 287) em arroz nos últimos seis meses ", ele
suspirou.
"Eu nem consigo pagar o empréstimo que tirei para investir em meus campos de arroz,
mas qualquer investimento é inútil de qualquer maneira. As inundações destroem
tudo".
Pesquisadores dos pesquisadores do OpenStreetMap planejaram seus campos de
arroz, o que Innocent espera que ele permita que ele compreenda o quão vulnerável
sua terra está a inundar e quando pode ser seguro começar a plantar.
Uma vez que os dados foram coletados e analisados, o projeto de mapeamento visa
alertar as populações que vivem em áreas especialmente expostas às inundações.
"Os dados hospedados no OpenStreetMap estarão disponíveis publicamente, então os
programadores podem usá-lo para criar aplicativos para compartilhar informações
com populações vulneráveis", explicou Alher.

Sistema de alerta
O projeto OpenStreetMap diz que é o primeiro de seu tipo a mapear áreas propensas a
inundações no Níger, mas outras iniciativas na área visam evitar inundações e
minimizar qualquer dano.
Um deles criou uma rede de informação entre 136 aldeias, com agentes de campo
viajando regularmente entre as zonas atingidas pela seca ou a seca e a capital.
A iniciativa, liderada pela agência de ajuda Catholic Relief Services, faz parte do
programa Building Resilience and Adaptation to Climate Extremes and Disasters
(BRACED), financiado pelo Departamento para o Desenvolvimento Internacional do
Reino Unido.
FONTE:http://news.trust.org/item/20171002001812-u6mli

Parceiros de proteção civil

© União Européia / ECHO / Panos Katsikopoulos

O Departamento de Ajuda Humanitária e Proteção Civil (ECHO) da Comissão Européia
mantém e desenvolve um conjunto abrangente de parcerias de proteção civil com
membros do Mecanismo de Proteção Civil da UE, outras instituições da UE, países
vizinhos, parceiros globais e organizações internacionais.
Mecanismo de Proteção Civil da UE
Todos os Estados-Membros da UE e vários outros países europeus aderiram às suas
capacidades nacionais de proteção civil no âmbito do Mecanismo de Proteção
Civil da UE . O Mecanismo é operado pelo Centro de Coordenação de Resposta de
Emergência (ERCC), que organiza e coordena a entrega de equipes e equipamentos de
proteção civil da UE a um país atingido por desastres.
Bairro europeu

A UE promove uma política de vizinhança ativa através do Quadro Europeu de Política
de Vizinhança (PEV) que visa uma maior integração econômica e política com os países
que fazem fronteira com a União.
O programa de Parceria Oriental , no âmbito da PEV, alarga as atividades de
cooperação em matéria de prevenção, preparação e resposta da proteção civil para a
Europa Oriental. A cooperação com a Armênia, o Azerbaijão, a Bielorrússia, a Geórgia,
a Moldávia e a Ucrânia visam não só prevenir, preparar e responder a catástrofes
nesses países parceiros e a UE, mas também contribuir para a estabilidade social e
política. A mudança climática também é uma questão abordada na cooperação que
está sendo realizada nesta parceria.
A proteção civil é também a pedra angular de cooperação da União para o
Mediterrâneo . O programa de Prevenção, Preparação e Resposta a Desastres naturais
e provocados pelo homem (PPRD) visa reunir países parceiros mediterrânicos e o
mecanismo de proteção civil da UE. Os beneficiários do programa são países do
Mediterrâneo e dos Balcãs.
Parceiros bilaterais
A Comissão Européia assinou acordos para melhorar a cooperação e facilitar a
preparação
em
situações
de
emergência
com
vários
países,
a
saber , Austrália , Rússia , Suíça , Ucrânia , Estados Unidos e Moldávia . Esses acordos
cobrem uma ampla gama de tópicos, desde o intercâmbio de informações durante
emergências importantes até o intercâmbio de melhores práticas em gerenciamento
de emergências.

Mecanismo de Proteção Civil da EU
Por que isso é importante?
A assistência de proteção civil consiste em ajuda governamental entregue logo após
uma catástrofe. Pode assumir a forma de assistência em espécie, implantação de
equipes especialmente equipadas, ou avaliação e coordenação por especialistas
enviados para o campo.
No entanto, os desastres não conhecem fronteiras. Uma resposta bem coordenada a
nível europeu é necessária para evitar a duplicação de esforços de socorro e garantir
que a assistência atenda às necessidades reais da região afetada.
O que estamos fazendo?
Em 2001, foi criado o Mecanismo de Proteção Civil da UE , promovendo a cooperação
entre as autoridades nacionais de proteção civil em toda a Europa. O Mecanismo inclui
atualmente todos os 28 Estados-Membros da UE, para além da Islândia, Montenegro,
Noruega, Sérvia, ex-República Yugoslavia da Macedônia e Turquia.

O Mecanismo foi criado para permitir a assistência coordenada dos Estados
participantes às vítimas de catástrofes naturais e provocadas pelo homem na Europa e
em outros lugares.
Centro operacional
O centro operacional do Mecanismo é o Centro de Coordenação de Resposta de
Emergência (ERCC)que monitora emergências em todo o mundo 24 horas por dia, 7
dias por semana, e coordena a resposta dos países participantes em caso de
crise. Graças aos módulos de proteção civil pré-posicionados e auto-suficientes dos
estados participantes, as equipes de proteção civil estão prontas para intervir em curto
prazo dentro e fora da UE. Eles realizam tarefas especializadas, como busca e resgate,
combate a incêndios florestais aéreos, postagens médicas avançadas e muito mais.
Países beneficiários
Qualquer país do mundo pode pedir ajuda ao Mecanismo de Proteção Civil da
UE. Desde o seu lançamento em 2001, o Mecanismo de Proteção Civil da UE
monitorou mais de 300 desastres e recebeu mais de 200 pedidos de
assistência. Intercedeu em alguns dos devastadores desastres que o mundo enfrentou,
como o terremoto no Haiti (2010), o triplo desastre no Japão (2011), o Tufão Haiyan
que atingiu as Filipinas (2013), as inundações na Sérvia e na Bósnia e
Herzegovina (2014), o surto Ebola (2014), o conflito na Ucrânia (2014), o terremoto
no Nepal (2015) e a crise dos refugiados na Europa.
Capacidade de resposta de emergência européia
A capacidade européia de resposta a emergências consiste em um conjunto voluntário
de recursos a serem utilizados para responder a emergências, que são précomprometidas pelos países que participam do Mecanismo de Proteção Civil da UE. O
pool de voluntários permite uma resposta da UE mais previsível, mais rápida e
confiável aos desastres. Também se destina a facilitar um melhor planejamento e
coordenação a nível europeu e nacional. O corpo médico europeu faz parte do EERC.
Prevenção e preparação
O Mecanismo ajuda nas emergências da poluição marinha , onde trabalha em estreita
colaboração com a Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA). Quando a crise
ocorre nos países em desenvolvimento, a assistência à proteção civil geralmente
acompanha a ajuda humanitária da UE .
Por último, a Comissão Européia apoia e complementa os esforços de prevenção e
preparação dos Estados participantes, centrando-se em domínios em que uma
abordagem européia conjunta é mais eficaz do que as ações nacionais separadas. Isso
inclui melhorar a qualidade e a acessibilidade das informações sobre desastres,
incentivar a pesquisa para promover a resiliência aos desastres e reforçar as
ferramentas de alerta precoce.

FONTE:http://ec.europa.eu/echo/node/524

Explorador de projetos
O PNUD está ampliando os meios de subsistência e a gestão de riscos resistentes ao
clima, apoiando os países para promover o desenvolvimento econômico sustentável
nas áreas rurais, fornecer informações climáticas melhoradas e sistemas de alerta
precoce e promover o compartilhamento de ferramentas, treinamento e técnicas
inteligentes para o clima.
FONTE:http://adaptation-undp.org/project-maps/139
FONTE:http://adaptation-undp.org/about

Influência das características rodoviárias
inundações nas inundações na Austrália

sobre

Este relatório descreve a pesquisa para determinar a influência das características da
estrada nas mortes de inundações, incluindo o tipo de estrutura rodoviária; barreiras
laterais da estrada; profundidades a jusante adjacentes à estrada; sinalização; sistemas
de alerta; iluminação; pavimento rodoviário; alinhamento da estrada; grau de
estrada; restrições de velocidade; volume de tráfego; vegetação a jusante; capacidade
de um veículo ser girado antes de atravessar o canal de transição, calçada ou ponte e
presença de marcadores laterais da estrada e calçada e calha.

Os resultados desta pesquisa indicam algumas características da estrada que são
comuns entre os locais onde os motoristas entraram nas enchentes e as mortes
ocorreram. Essas características influenciam de forma variável o risco que os
motoristas entram conscientemente ou inconscientemente nas águas da inundação, a
capacidade dos motoristas de se voltarem ao ver as inundações e a probabilidade de
serem capazes de entrar nas enchentes. É necessário considerar a influência de
diferentes características rodoviárias sobre os riscos colocados aos motoristas durante
as inundações. Também são feitas observações sobre a necessidade de considerar o

papel das barricadas do lado da estrada no aumento da segurança e rever a sinalização
para garantir que seja clara e possa ser prontamente interpretada.
FONTE:http://www.bnhcrc.com.au/publications/biblio/bnh-3923

EVENTOS

Seminário Metropolitano sobre Governança de Risco e
Adaptação às Mudanças Climáticas - 09 e 10 outubro
2017
Convidamos a todos para o Seminário Metropolitano sobre Governança de Risco e Adaptação
às Mudanças Climáticas, que acontecerá nos dias 09 e 10 de outubro de 2017, na UFABC
Campus São Bernardo do Campo (Alameda da Universidade, s/n°, Bairro Anchieta, São
Bernardo do Campo).
Esse Seminário tem por objetivo a discussão de uma agenda de ações e pesquisas para
construção de um Plano Metropolitano de Adaptação às Mudanças Climáticas frente a
desastres. Essa é uma atividade decorrente do PDUI-RMSP e da articulação da Câmara
Temática Metropolitana de Gestão de Riscos Ambientais Urbanos.
Esse evento tem a intenção de articular diversas instituições governamentais e de pesquisa
associadas à governança metropolitana e à gestão de riscos e desastres e prefeituras dos
municípios da RMSP para discutir necessidades de informações, mapeamentos e investigações
que possam dar suporte a um Plano Metropolitano de Adaptação às Mudanças Climáticas
frente a desastres.
No período que antecede ao evento, ocorreram dois workshops preparatórios para a
proposição preliminar desta agenda de pesquisa associada aos estudos de perigos e
suscetibilidades, vulnerabilidades e recursos para resiliência na Região Metropolitana. Esta
agenda deverá ser apresentada aos órgãos governamentais relacionados às Mudanças
Climáticas e à Gestão de Riscos e Desastres e às agências de fomento à pesquisa.
Trata-se de uma iniciativa de pesquisadores e de grupos de pesquisa relacionados à gestão de
riscos e desastres que, no reconhecimento da ausência de um Plano Metropolitano de
Adaptação às Mudanças Climáticas frente a desastres para a Região Metropolitana de São
Paulo, propõem-se a organizar um processo interinstitucional de médio prazo para elaborá-lo.

A programação do Seminário propõe-se a apresentar, no primeiro dia, os grandes temas a
serem discutidos pelos participantes no segundo dia: as mudanças climáticas e seus efeitos
sobre a Região Metropolitana de São Paulo, a gestão de riscos e a necessidade de associá-la à
adaptação às mudanças climáticas e a Região Metropolitana como um espaço de
planejamento para tais ações.
A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO É GRATUITA. As inscrições devem ser realizadas por meio do
formulário abaixo:
https://goo.gl/forms/Q7pxSC05nOoLWSK12
DATA: 09 e 10 outubro 2017

Local: UFABC - Campus São Bernardo - Alameda da Universidade, s/n - Bairro Anchieta, São
Bernardo do Campo
Programação
09/10/2017
09h00 - Abertura
09h30 - Mudanças climáticas em áreas urbanas e seus impactos previsíveis na RMSP
Tércio Ambrizzi, IAG/USP
10h30 - coffee break
10h45 - Adaptação e resiliência às mudanças climáticas
Délcio Rodrigues
11h30 - Desafios da gestão da água em cenário de mudanças climática
Sandra Momm Schult, UFABC
12h00 - Debate
12h30 - almoço
14h00 - Governança de riscos no Distrito de Bogotá e o Plano Distrital de Adaptação às
Mudanças Climáticas
Javier Paiva Sanchez (ex-Diretor do Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático - IDIGER, Bogotá, Colômbia)
15h00 - Desafios para a gestão de riscos na conjuntura atual
Eduardo Soares de Macedo, IPT/SP
15h20 - A governança regional-metropolitana e os novos PDUIs: limites e potencialidades
Jeroen Klink, UFABC

15h40 - Café Mundial I - Levantamento de propostas e priorização
Coordenação dos debates: Samia Sulaiman, PROCAM/IEE/USP; Kátia Canil, UFABC;
Victor Marchezini, CEMADEN
16h40 - coffee break
10/10/2017
09h00 - Abertura
09h30 - A governança metropolitana e a gestão de riscos no Plano de Desenvolvimento
Urbano Integrado
EMPLASA
10h00 - A governança metropolitana para gestão de riscos: relato de experiências no Brasil
Fernando Rocha Nogueira, UFABC
10h20 - coffee break
10h40 - A governança metropolitana para adaptação às mudanças climáticas: o índice de
vulnerabilidade às mudanças climáticas na RMSP
CIOESTE
11h00 - A governança metropolitana e a gestão de riscos: a articulação regional para a gestão
de riscos no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC
Luiz Antônio Neves Costa, Consórcio Intermunicipal do Grande ABC
11h20 - Café Mundial II - Planejamento das propostas
12h20 - almoço
14h00 - Continuidade do planejamento das propostas
Sob coordenação de: Samia Sulaiman, PROCAM/IEE/USP; Kátia Canil, UFABC; Victor
Marchezini, CEMADEN
14h30 - Apresentação das propostas e debate
15h30 - Reformulação das propostas
16h30 - coffee break
16h45 - Apresentação das propostas reformuladas, com ênfase nas alterações realizadas
17h15 - Síntese do seminário
17h300 – Encerramento

http://www.cbrrd.com.br/

http://www.fmpfase.edu.br/curso/20173_Evento/6317DefesaCivil2017/

MAIS 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
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-maisresiliente-edital-de-chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas

