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Desastres naturais causam perdas de US$ 22 bilhões na 
agropecuária da América Latina e Caribe 

De 2005 a 2015, a agropecuária da América Latina e do Caribe teve prejuízo de 22 
bilhões de dólares devido a desastres naturais. É o que revela um novo relatório da 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Agência da 
ONU aponta que as secas foram os fenômenos mais destrutivos para a produção 
agrícola, causando perdas de 13 bilhões de dólares nas safras e na pecuária. 

O Brasil e a Argentina são lembrados na pesquisa por terem sido palco de estiagens 
devastadoras em 2012. Os episódios de seca estiveram associados ao fenômeno La 
Niña, que provoca o resfriamento da temperatura da superfície de porções do Oceano 
Pacífico, desregulando o regime de chuvas em diferentes regiões do mundo. 

Ao longo do decênio 2005-2015, 2012 foi o ano de maior volume de perdas 
econômicas na agropecuária provocadas por desastres — 7 bilhões de dólares —, 
seguido por 2014, quando estiagens em Honduras, Guatemala e El Salvador agravaram 
prejuízos no setor, causando danos e baixas produtivas estimados em pouco mais de 6 
bilhões de dólares. 

Na avaliação da FAO, houve a partir de 2010 um aumento considerável do impacto de 
fenômenos naturais sobre a produção agrícola. O quadriênio 2011-2014, por exemplo, 
acumula um valor aproximado de 17 bilhões de dólares em perdas — o que representa 
quase 80% do registrado em todo o período 2005-2015. 



Quando analisadas as culturas e cadeias produtivas, a agência da ONU revela que os 
legumes como feijões, lentilhas e grão-de-bico foram os mais afetados, com perdas 
chegando a quase 8 bilhões de dólares. 

Desastres e agropecuária no mundo 

Segundo o levantamento da FAO, de 2005 a 2015, os desastres naturais em todo o 
mundo custaram 96 bilhões de dólares à agropecuária dos países em 
desenvolvimento. Metade desse valor foi calculado para prejuízos na Ásia. Os outros 
26 bilhões de dólares equivalem a perdas na África. 

Secas foram responsáveis por quedas e perdas de produção estimadas em 29 bilhões 
de dólares — desse montante, 10,7 bilhões foram prejuízos no continente africano e 
13 bilhões, na América Latina e Caribe. 

Na Ásia, os fenômenos naturais mais devastadores para a produção de alimentos 
foram as enchentes e tempestades. Terremotos, tsunamis e temperaturas extremas 
também afetaram significativamente a agropecuária. 

“Os setores agrícolas, que incluem a produção da agricultura e da pecuária, bem como 
a silvicultura, a pesca e a aquicultura, enfrentam muitos riscos, como a volatilidade do 
clima e do mercado, pestes e desastres, eventos climáticos extremos e um número 
crescente de crises e conflitos prolongados”, alertou o diretor-geral da FAO, José 
Graziano da Silva. 

O relatório do organismo internacional também chama atenção para os perigos a que 
estão suscetíveis os pequenos Estados insulares em desenvolvimento. Nessas ilhas, 
que são particularmente vulneráveis a tsunamis, abalos sísmicos, enchentes e 
tempestades, as perdas econômicas aumentaram de 8,8 bilhões de dólares no período 
2000-2007 para mais de 14 bilhões em 2008-2015. 

FONTE:http://www.fao.org/3/I8656EN/i8656en.pdf 

 

Com financiamento da ONU, Ceará investe R$30,5 mi em 
comunidades rurais pobres 

O governo do Ceará autorizou no mês passado (19) a liberação de 30,5 milhões de 
reais para o Projeto Paulo Freire, iniciativa promovida em parceria com o Fundo 
Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA). Programa visa combater a pobreza 
extrema em comunidades rurais de 31 municípios. Verba permitirá a implementação 
de planos de negócios que beneficiarão 5.250 famílias. 



Meta do novo orçamento vem de recursos do próprio FIDA, que cofinancia o programa 
junto com as autoridades estaduais. 

O montante recém-disponibilizado vai para empreendimentos encabeçados por 
pequenos produtores de diferentes nichos agrícolas — avicultura, ovinocultura, 
caprinocultura, mandiocultura, suinocultura, apicultura, fruticultura, cozinha 
comunitária, fogões ecológicos, reúso de águas residuais, biodigestores, artesanato e 
quintais produtivos. 

O Projeto Paulo Freire é executado pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário do 
Ceará. Segundo o chefe da pasta, Dedé Teixeira, a iniciativa “beneficia famílias que 
vivem na extrema pobreza, e esses projetos produtivos são a esperança de dias 
melhores e de uma vida digna, como se merece”. 

Os novos investimentos foram repartidos entre comunidades dos territórios de Sobral 
— que recebeu 15,3 milhões de reais —, Inhamums — 8,3 milhões — e Cariri — 6,7 
milhões. 

Os beneficiários que receberem os recursos para seus empreedimentos deverão entrar 
com uma contrapartida de no mínimo 10% com bens e serviços, de acordo com a 
execução. 

As famílias que participam do Paulo Freire têm à sua disposição assessoria técnica por 
três anos consecutivos, capacitação e investimentos produtivos. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/com-financiamento-da-onu-ceara-investe-r305-mi-em-

comunidades-rurais-

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

Brasil%29 

 

 

Brasil adota recomendações da OMS e lança estratégia 
para melhorar vida de idosos 

O governo brasileiro lançou na terça-feira (3) a “Estratégia Brasil Amigo da Pessoa 
Idosa”, que busca alcançar o envelhecimento ativo, saudável, cidadão e sustentável 
para todos os brasileiros. A iniciativa contou com a colaboração da Organização Pan-
Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) e do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 



A ação tem como prioridade a população idosa vulnerável, embora contemple todas as 
pessoas idosas. A expectativa é atingir inscritos no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal, que ultrapassa 6 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. 

A ideia da estratégia é reconhecer os municípios que assumem o compromisso de 
garantir o direito das pessoas idosas e de desenvolver ações voltadas a essa 
população. 

Os estados participarão sensibilizando, mobilizando e capacitando os municípios na 
estratégia, e também apoiarão no monitoramento e identificação dos municípios 
habilitados ao reconhecimento, de acordo com sua evolução. 

De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, a estratégia 
oferecerá mais qualidade de vida para as pessoas com mais de 60 anos, além de 
fortalecer a Política Nacional do Idoso. 

“O Brasil tem que se tornar gradualmente um país que atenda essa população 
crescente de idosos, que têm necessidades especiais e problemas que precisam ser 
resolvidos urgentemente”, afirmou. 

A coordenadora nacional de Saúde da Pessoa Idosa do Ministério da Saúde, Maria 
Cristina Hoffmann, ressaltou que o processo de envelhecimento é uma das principais 
conquistas da humanidade, mas surge com uma série de desafios. 

“A estratégia é uma oportunidade para responder a essas necessidades”, declarou. 
Maria Cristina ressaltou a validade da inclusão do tema nas agendas políticas e 
técnicas e, com isso, “reconhecer a contribuição e o valor das pessoas idosas”. 

A responsável pelo tema de pessoas idosas na OPAS/OMS, Carla Lisboa, reforçou a 
importância do reconhecimento do cenário de transição demográfica, e elogiou a 
iniciativa do governo federal. 

O diretor de país do PNUD Brasil, Didier Trebucq, lembrou que “valorizar a pessoa 
idosa e considerar seriamente o envelhecimento da população são vitais para a 
realização da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. De acordo com ele, 
mais atenção e investimento na população idosa é uma das intervenções 
indispensáveis para a construção de uma sociedade mais justa. 

A estratégia também tem entre suas prioridades o combate à violência e ao abuso 
financeiro, psicológico ou físico contra o idoso, bem como a adaptação de residências 
para essa população, atividades formativas, medidas de prevenção de quedas e 
cuidados em saúde; entre outras. 

Na iniciativa, o Brasil atende às recomendações da OMS para avaliação e 
desenvolvimento dos Planos de Ação voltados à adaptação das cidades às 
necessidades dos idosos. Ao todo, oito domínios da vida urbana podem influenciar na 
saúde e na qualidade de vida dessa população: espaços ao ar livre e edifícios; 
transportes; habitação; participação social; respeito e integração social; participação 



cívica e emprego; comunicação e informação; apoio da comunidade e serviços de 
saúde. 

O número de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos vai mais que dobrar no 
mundo em 2050, passando de 900 milhões em 2015 para cerca de 2 bilhões. Por isso, a 
OPAS/OMS acredita ser importante que os idosos de hoje e os do futuro possam 
envelhecer de maneira saudável e ativa. 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2016, 14,4% 
da população brasileira têm 60 anos ou mais de idade, correspondendo a 29,6 milhões 
de pessoas. Promover o envelhecimento ativo, saudável e sustentável da população é 
uma estratégia necessária para o enfrentamento dos desafios da transição 
demográfica, de acordo com as Nações Unidas. 

Um estudo apoiado pela OMS e publicado em 2017 na revista especializada Lancet 
Global Health mostrou que um em cada seis idosos sofre alguma forma de abuso. Esse 
número é maior do que o estimado anteriormente e a previsão é de que aumente à 
medida que as populações envelhecerem em todo o mundo. 

A pesquisa descobriu que quase 16% das pessoas com 60 anos ou mais foram 
submetidas a abusos psicológicos (11,6%), abusos financeiros (6,8%), negligência 
(4,2%), abusos físicos (2,6%) ou abusos sexuais (0,9%). A pesquisa se baseia nas 
melhores evidências disponíveis de 52 estudos em 28 países de diferentes regiões, 
incluindo 12 países de baixa e média renda. 

FONTE:http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30006-2/fulltext 

FONTE:http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5625:brasil-

lanca-estrategia-para-melhorar-vida-de-idosos-com-base-em-recomendacoes-da-oms&Itemid=820 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2018/pnud-apoia-

nova-estrategia-brasileira-focada-na-pessoa-idosa.html 

 

Previsão de resiliência: Ásia Central fortalece serviços 
climáticos e meteorológicos 

Destaques 

• Os riscos hidrológicos e meteorológicos (ou “hidrometros”) são responsáveis 
por 90% das perdas totais em desastres em todo o mundo e representam uma 
ameaça especial às comunidades da Ásia Central. 



• Melhorar a previsão dos perigos do hidrômetro - obtendo previsões precisas e 
oportunas nas mãos dos tomadores de decisão e do público - pode salvar vidas 
e dinheiro. 

• O Banco Mundial está trabalhando de perto com os países da Ásia Central para 
melhorar as informações sobre clima e clima para resiliência. 

O risco climático extremo é galopante em toda a Ásia Central. No Tajiquistão, cerca de 
36% do território do país está sob ameaça de deslizamentos de terra. Na República do 
Quirguizistão, as avalanches representam uma ameaça crescente para as 
comunidades, com mais de 330 avalanches registradas ocorrendo entre 1990 e 2009. 
Em áreas remotas, as ameaças dos  riscos nas montanhas  são exacerbadas pelas 
condições existentes de pobreza, infraestrutura insuficiente e recursos precários. 

A região, que está entre as áreas mais vulneráveis ao clima da Europa e da Ásia 
Central, também deverá experimentar aumentos significativos de temperatura nas 
próximas décadas. A Ásia Central, especialmente o Cazaquistão, provavelmente será 
um futuro ponto de estresse térmico para o trigo, uma das principais culturas da 
região. Em algumas partes do Tajiquistão, os rendimentos agrícolas podem cair 
até  30% na virada do século . 

Além disso, as temperaturas médias na região da Ásia Central podem subir até 6 graus 
Celsius nas próximas décadas, levando ao desaparecimento de mais de um terço das 
geleiras das montanhas até 2050. Isso colocaria as comunidades vizinhas em maior 
risco de glaciares. inundações, potencialmente revertendo ganhos de desenvolvimento 
duramente conquistados. 

Dado que os riscos hidrológicos e meteorológicos (ou “hidrometros”) são responsáveis 
por 90% das perdas totais de desastres em todo o mundo, os serviços de informações 
meteorológicas confiáveis e precisos são essenciais. A previsão e as informações 
climáticas de longo prazo, por exemplo, poderiam ajudar a tornar as comunidades 
mais seguras, permitindo sistemas de alerta antecipado, melhorando os serviços de 
resposta a emergências e identificando investimentos importantes em  infraestrutura 
resiliente . 

No entanto, a capacidade de serviços de hidrometria precisa ser melhorada em toda a 
região. Enquanto países como o  Tadjiquistão  e a República do  Quirguizistão  fizeram 
enormes progressos na redução da pobreza - de 80% há algumas décadas a menos de 
40% hoje - os desafios de mudanças climáticas ameaçam empurrar as comunidades em 
risco de volta à pobreza, a menos que investimentos direcionados resiliência são 
feitas. 

Para ajudar os países a se adaptarem a um futuro mais arriscado, o Projeto de 
Modernização da Hidrometeorologia da Ásia Central  (CAHMP) do Banco Mundial  está 
reforçando a previsão do tempo e os esforços de alerta precoce na região. Financiado 
pelo Banco Mundial e pelo  Fundo Global para Redução e Recuperação de 
Desastres  (GFDRR), esse investimento de US $ 28 milhões se concentra no 



fortalecimento dos serviços hidrometeorológicos e na geração de mais informações 
sobre riscos climáticos e relacionados ao clima que a região não possui. 

 

Grandes pedaços de gelo quebrado flutuam no Lago Alakol, no centro-leste do 
Cazaquistão. A mudança climática ameaça desaparecer até um terço dos glaciares da 
Ásia Central, o que poderia aumentar drasticamente o risco de desastres para as 
comunidades vulneráveis. Crédito da foto:  ESA 

O projeto forneceu equipamentos técnicos de última geração - como estações de 
trabalho modernas, redes de observação automatizadas, acesso a dados de satélite e 
previsão numérica do tempo - juntamente com treinamentos especializados para as 
agências participantes. Estas melhorias aumentaram a precisão das previsões na 
República do Quirguistão e no Tajiquistão em 20 a 30 por cento. 

Globalmente, o CAHMP reabilitou e automatizou 33 estações meteorológicas e 3 
estações hidrológicas na República do Quirguizistão, bem como 54 estações 
meteorológicas e 16 estações hidrológicas no Tajiquistão. Esses esforços ajudaram a 
melhorar drasticamente a capacidade dos países de monitorar dados importantes em 
tempo real, como precipitação, temperatura, vento, pressão, umidade e vazão do rio. 

Melhor acesso a dados importantes sobre extremos climáticos, chuvas, fluxos de rios e 
tendências climáticas de longo prazo também ajudarão a impulsionar a produção 
agrícola, facilitar as evacuações ou fortalecer a infraestrutura em toda a região. Isso é 
especialmente importante na Ásia Central, onde até  30% da força de 
trabalho  encontra emprego na indústria agrícola. 

Outra indústria importante que se beneficia de serviços de hidrometria melhorada é a 
energia hidrelétrica, que é uma fonte crescente de energia limpa e confiável para os 
países. Benefícios como esses estão sendo facilitados por relacionamentos diretos com 
usuários finais, como trabalhadores agrícolas, pessoal de serviços de emergência, 
agências governamentais e outros. 

A implementação dessa visão exigiu várias parcerias robustas, incluindo a GFDRR, o 
Banco Mundial e a  Organização Meteorológica Mundial  (OMM). Cada parceiro 



forneceu conhecimentos específicos e recursos (por exemplo, financiamento, 
tecnologia, avaliação, etc.) para ajudar a fortalecer e simplificar uma estratégia 
regional para impulsionar os serviços de hidrometria. 

Melhorar as informações sobre o clima por meio de iniciativas como o CAHMP oferece 
algumas das maiores taxas de custo-benefício de qualquer tipo de  esforço 
de gerenciamento de risco de  desastre . Na verdade, cada US $ 1 investido em 
serviços climáticos e climáticos oferece pelo menos US $ 3 em benefícios 
socioeconômicos. 

Globalmente,  mais de 100 países  precisam de esforços críticos de modernização dos 
serviços de hidrometria. Esse desafio global requer investimento internacional de pelo 
menos US $ 1,5 bilhão, com um adicional de US $ 300 a US $ 400 milhões por ano 
necessários para apoiar o funcionamento adequado de sistemas modernizados. 

Como os parceiros internacionais observam o  Dia Meteorológico Mundial  nesta 
sexta-feira, 23 de março de 2018, esforços como esse ajudarão a iluminar o caminho 
rumo a um futuro "pronto para o clima e inteligente para o clima". Para a Ásia Central, 
chegou a hora de tirar proveito de melhores dados climáticos, hídricos e climáticos, 
não apenas para antecipar eventos climáticos extremos, mas também para informar o 
desenvolvimento sustentável. 

FONTE:http://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/03/23/forecasting-for-resilience-central-

asia-strengthens-climate-and-weather-services 

 

Negação do risco de inundação nas comunidades 
costeiras dos EUA 

O aumento do nível do mar agravou a destruição causada pelas enchentes de maré de 
rotina nas comunidades costeiras do país. No continente dos EUA, as comunidades de 
Louisiana, Flórida e Maryland estão em maior risco. 

Assentar a perda de vidas e propriedades é um problema complexo. Oficiais eleitos 
podem aprovar políticas para tentar diminuir os danos de futuras 
inundações. Engenheiros podem reformar edifícios vulneráveis. Mas, em face de uma 
maré crescente, mudar corações e mentes pode ser o obstáculo mais formidável para 
diminuir o dano causado pelas inundações. 

David Casagrande, professor associado de antropologia, está explorando atitudes e 
percepções sobre o risco de inundação. 

"Quando as casas das pessoas são danificadas por inundações ano após ano e lhes é 
oferecida uma compra, por que elas não saem?" pergunta Casagrande. 



Casagrande faz parte de uma equipe multidisciplinar de pesquisadores em 
antropologia, hidrogeologia e planejamento da Lehigh, Western Illinois University e da 
Universidade da Califórnia, em Davis, que estão estudando os obstáculos à mitigação 
de inundações no Centro-Oeste. Eles estão identificando locais propensos a 
inundações, indivíduos-chave e estratégias de intervenção que levam à mitigação 
baseada na comunidade. Seu trabalho indica que a mitigação é mais provável de 
ocorrer logo após uma enchente e é mais bem-sucedida quando as decisões são 
baseadas na comunidade. 

Ele também faz parte de uma equipe de pesquisadores do Washington College em 
Chestertown, Maryland e do Estado de Maryland, que estão analisando problemas 
semelhantes na região de Eastern Shore, em Maryland, uma área que é altamente 
vulnerável a perigos atuais e futuros da costa. De acordo com a Eastern Shore Land 
Conservancy, o nível do mar deverá aumentar em pelo menos 1,4 pés até 2050 e 
possivelmente mais de 5 pés até 2100. 

Casagrande e seus colegas entrevistaram os residentes, bem como conduziram 
entrevistas pessoais e grupos focais. Ele apresentará algumas de suas descobertas na 
reunião anual da Sociedade de Antropologia Aplicada (SFAA). A reunião deste ano, 
Philadelphia Sustainable Futures SFAA 2018, acontecerá na Filadélfia, de 3 a 7 de abril 
de 2018. Casagrande apresentará uma sessão chamada "Futuros Sustentáveis das 
Comunidades de Chesapeake em Relação à Elevação Relativa no Mar" na quarta-feira, 
4 de abril. 

Do programa SFAA: "Nesta sessão, aplicamos perspectivas etnográficas, cognitivas e 
linguísticas sobre como os residentes locais e os formuladores de políticas estão se 
comunicando e tomando decisões sobre a adaptação ao aumento das inundações. 
Diálogo culturalmente informado poderia promover decisões que apoiam futuros mais 
sustentáveis para as comunidades de Chesapeake. " 

"Em alguns casos, as casas em Smith Island, na baía de Chesapeake, estão em famílias 
há treze gerações", disse Casagrande. "Eles não vão a lugar nenhum." 

Casagrande emprega a teoria da dissonância cognitiva para identificar as razões que os 
residentes empregam para "evitar ter que tomar decisões realmente difíceis" - como 
sair. 

A teoria da dissonância cognitiva diz que os indivíduos têm uma tendência a buscar 
consistência em suas crenças. Ao encontrar informações que não se encaixam em suas 
crenças, os indivíduos buscam erradicar o desconforto causado pela inconsistência - ou 
dissonância - mudando suas crenças, mudando seu comportamento ou racionalizando 
para explicar a inconsistência. 

Uma maneira comum pela qual os moradores de comunidades propensas a 
inundações racionalizam sua escolha é ficar usando bodes expiatórios - ou colocando a 
culpa em outro lugar. 



"Na Ilha Smith, por exemplo, muitas pessoas culpam o Corpo de Engenheiros do 
Exército dos EUA por não fazer um trabalho melhor na prevenção da erosão", diz 
Casagrande. "Há um problema de erosão, mas esse não é o único desafio." 

Outra tática para resolver inconsistências é a comparação social, que afirma que os 
indivíduos tendem a avaliar sua própria situação comparando-a com os outros. 

Em outras palavras, de acordo com Casagrande, os moradores justificam sua decisão 
de permanecer acreditando que os outros lugares são muito piores. 

Quando Casagrande, trabalhando em um projeto separado, entrevistou um residente 
de uma área ao longo do rio Mississippi que recentemente passou por inundações 
severas e um tornado simultâneo - ele perguntou: Você acha que é um lugar perigoso 
para se viver? 

Parafraseando a resposta do residente, Casagrande diz: "Não! Olhe para a Califórnia - 
os terremotos, os incêndios florestais, os deslizamentos de terra ... 'É sempre pior em 
outro lugar". 

"Os participantes da pesquisa usam estratégias para minimizar riscos e favorecer 
opções tecnológicas de larga escala em detrimento de decisões domésticas difíceis", 
diz Casagrande. "Muitos preferem aceitar riscos conhecidos para evitar opções como a 
realocação que geram incerteza." 

Há um lado positivo para se envolver neste trabalho, diz Casagrande: 

"Estamos ajudando ativamente as comunidades a mitigar, à medida que aprendemos 
como as relações sociais afetam atitudes e ações". 

Somente se os indivíduos acreditarem que estão realmente em risco, eles começarão a 
tomar medidas para evitar o desastre. Crenças individuais são frequentemente 
formadas em nível comunitário e, de acordo com essa pesquisa, é aí que as 
intervenções são mais eficazes. 

FONTE:https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180402085848.htm 

 

Incentivando a ação das famílias em inundações 

Opções de utilização de incentivos para aumentar a absorção de medidas de 
resiliência e resistência às inundações 



Este relatório explora toda a gama de incentivos que podem estar disponíveis para o 
Flood Re e outros para impulsionar um aumento na adoção de medidas de resiliência e 
resistência às inundações. 

A maioria das famílias no Reino Unido nunca experimentará inundações, mas 
nacionalmente é uma questão social e econômica significativa. Nos últimos 10 anos, 
uma média de 19.000 domicílios registraram sinistros de seguro relacionados a 
enchentes, e os custos financeiros e não financeiros de uma inundação podem ser 
significativos e duradouros. 

O seguro desempenha um papel importante na mitigação desses impactos de duas 
maneiras: 

• Para aqueles em risco, o seguro domiciliar pode fornecer a paz de espírito de 
que o apoio estará disponível no caso de inundações; e 

• Para aqueles que foram inundados, o apoio das seguradoras fornece as 
finanças e a organização necessárias para reparar e reintegrar suas 
propriedades e pertences e realojar os residentes durante os reparos. 

FONTE:https://www.floodre.co.uk/wp-content/uploads/SMF-Incentivising-household-action-on-

flooding_web.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 

 


