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Diretrizes de palavras em ação: avaliação nacional de 
risco de desastres 

FONTE (S):  ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES (UNISDR)  

Em 2016, o Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres 
(UNISDR) encomendou o desenvolvimento de diretrizes sobre a avaliação nacional de 
risco de desastres (NDRA) como parte de uma série de diretrizes temáticas na iniciativa 
"Palavras em ação" para apoiar a implementação nacional do Quadro de Sendai para 
redução do risco de desastre 2015-2030.  

As presentes Diretrizes são o resultado da colaboração entre mais de 100 especialistas 
principais de autoridades nacionais, organizações internacionais, organizações não 
governamentais, academia, grupos de reflexão e entidades do setor privado. Eles se 
concentram na primeira prioridade de ação do Quadro de Sendai: Compreender o 
risco de desastres, que é a base para todas as medidas sobre a redução do risco de 
desastres e está intimamente ligada às outras três Prioridades para a Ação. 

As Diretrizes destinam-se a:  

(a) Motivar e orientar os países no estabelecimento de um sistema nacional para a 
compreensão do risco de desastres que atuaria como o repositório central de todas as 
informações de risco disponíveis publicamente. Este sistema nacional lideraria a 
implementação e as atualizações da avaliação nacional de risco de desastres para uso 



na gestão de riscos de desastres, inclusive para estratégias de redução de risco de 
desastres com risco e planos de desenvolvimento; 

 (b) Incentive os líderes da NDRA e as entidades implementadoras a buscar avaliações 
holísticas que proporcionem uma compreensão das muitas dimensões do risco de 
desastres (riscos, exposições, vulnerabilidades, capacidades). As avaliações incluem 
diversos tipos de impactos diretos e indiretos de desastres - como física, social, 
econômica, ambiental e institucional. Eles também forneceriam informações sobre os 
fatores subjacentes ao risco - como mudanças climáticas, pobreza, desigualdade, 
governança fraca e expansão urbana não controlada. 

As Diretrizes são projetadas para permitir a liberdade na leitura de várias seções de 
acordo com os interesses e necessidades dos usuários. Eles consistem em três partes 
principais: 

Parte 1 - Corpo principal: esta parte fornece orientações políticas sobre o que é 
necessário para realizar uma avaliação de risco de desastre bem sucedida e se 
concentra nas três etapas do processo de avaliação: 

Fase I: Preparação e escopo 

Etapa II: Realização de análise de risco 

Fase III: Utilizando os resultados para gerenciamento de riscos de desastres e decisões 
de desenvolvimento. 

Segunda parte - Tópicos especiais: esta parte consiste em módulos sobre questões 
específicas a serem consideradas ao elaborar e realizar uma avaliação nacional de risco 
de desastres. 

Terceira parte - Avaliação do risco específico para o perigo: esta parte consiste em 
módulos que cobrem informações mais detalhadas sobre a avaliação do risco para 
riscos específicos. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/52828_nationaldisasterriskassessmentwiagu.

pdf 

 

Relatório do grupo de trabalho de peritos 
intergovernamentais de âmbito aberto sobre 
indicadores e terminologia relacionados à redução de 
risco de desastres 



FONTE (S):  ASSEMBLÉIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS (UNGA)  
GABINETE DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES (UNISDR)  

Este relatório apresenta indicadores recomendados para monitorar os objetivos 
globais do Quadro de Sendai, o acompanhamento e a operacionalização dos 
indicadores e a terminologia recomendada relacionada à redução do risco de 
desastres. 

O Grupo de Trabalho Intergovernamental de Peritos Abertos sobre indicadores e 
terminologia relacionados à redução do risco de desastres foi estabelecido pela 
Assembleia Geral em sua resolução 69/284 para o desenvolvimento de um conjunto 
de indicadores possíveis para medir o progresso global na implementação do Quadro 
de Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030, coerente com o trabalho do 
Grupo de Interagências e Grupo de Peritos sobre Indicadores de Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, e a atualização da publicação intitulada "Terminologia 
2009 da UNISDR sobre Redução do Risco de Desastres". 

O relatório foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 02 de 
fevereiro nd de 2017. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf 

 

Plataforma global para redução de risco de desastres - 
Resumo da cadeira: do compromisso com a ação 

FONTE (S):  ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES (UNISDR)  

Este resumo da Presidência da Plataforma Global para Redução do Risco de Desastres 
delineia as discussões e as prioridades estabelecidas durante a Quinta Sessão em 
Cancun, México, de 24 a 26 de maio de 2017, que foi a primeira a ter lugar desde a 
adoção do Quadro de Sendai. 

O Fórum dos Líderes, as Mesas redondas ministeriais, as sessões plenárias, as sessões 
especiais, as sessões de trabalho e os eventos especiais geraram trocas substanciais 
sobre questões-chave e orientações concretas para novas ações, agrupados da 
seguinte forma, de acordo com as quatro prioridades de ação do Sendai: 

1. Compreender o risco de desastres; 
2. Fortalecimento da governança de risco de desastres para gerenciar o risco de 

desastres; 
3. Investir na redução do risco de desastres para resiliência; e 



4. Melhorando a preparação para desastres para uma resposta efetiva e 
"Construir para trás melhor" na recuperação, reabilitação e reconstrução.  

As deliberações em sessões identificaram as seguintes prioridades adicionais: 

1. Acompanhamento da implementação do Quadro de Sendai; 
2. Aumenta substancialmente o número de países com estratégias nacionais e 

locais de redução de risco de desastres até 2020; 
3. Coerência com as agendas de desenvolvimento sustentável e mudanças 

climáticas; d) Redução do risco de desastres sensível ao gênero e inclusiva; e 
4. Iniciativas de cooperação internacional, como cooperação privado-privada e 

construção de uma coalizão de países para infraestrutura crítica. 

O resumo conclui com pontos de acompanhamento, incluindo a  adoção das 
deliberações para se envolver com as entidades do sistema das Nações Unidas através 
do Plano de Ação da ONU sobre Redução do Risco de Desastres para 
Resiliência; reafirmando a importância de rever a cada dois anos a implementação dos 
planos e estratégias de ação regionais. A presidente transmitirá formalmente ao 
presidente do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, o Resumo da 
Presidência da Plataforma Global e o Comunicado de Alto Nível de Cancun como 
contribuição para os próximos debates do Fórum Político de Alto Nível sobre 
Desenvolvimento Sustentável. Além disso, houve um apelo aos representantes e 
partes interessadas de todos os países para representar as deliberações da Plataforma 
Global na preparação dos documentos resultantes do Fórum e durante suas 
deliberações.  

A Plataforma Global foi adiada com o compromisso de se reunir novamente na Suíça 
em 2019 e uma expressão de forte apreciação pelo governo suíço como o futuro 
anfitrião. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/53989_chairssummaryofthe2017globalplatfor

.pdf 

 

Análise de prontidão dos dados do quadro de Sendai 
2017 - Relatório de resumo global 

FONTE :  ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES (UNISDR)  

Este relatório de síntese aborda as principais conclusões da revisão da Readai da Data 
de Referência de Sendai, uma revisão da prontidão dos países para denunciar os 
objetivos globais do Quadro de Sendai. O monitoramento efetivo do progresso na 
consecução dos objetivos globais do Quadro de Sendai e dos ODS relacionados com o 



desastre, depende da disponibilidade, acessibilidade, qualidade e aplicabilidade de 
múltiplos conjuntos de dados. Esses dados são coletados de múltiplas fontes através 
de vários mecanismos, incluindo, entre outros, os sistemas nacionais de contabilidade 
de desastres, os sistemas estatísticos nacionais, as pesquisas domiciliares e os dados 
administrativos de rotina. Serão necessários dados qualitativos e quantitativos, 
podendo ser complementados por observações da Terra (EO) e por informações 
geoespaciais (GI), por exemplo. 

O primeiro ciclo de acompanhamento do progresso na implementação do Quadro 
Sendai (que abrangerá excepcionalmente os dois exercícios biológicos 2015-2016 e 
2017-2018) será lançado no início de 2018, terminando em março de 2019. A 
viabilidade e a qualidade dependerão da disponibilidade e acessibilidade dos dados 
necessários; dados que precisarão ser suficientemente consistentes e comparáveis 
para permitir medições significativas de progresso e impacto.  

Os resultados da revisão fornecem uma indicação do trabalho considerável que deve 
ser realizado para que os países possam monitorar os indicadores acordados da 
maneira antecipada pelos dois grupos de trabalho intergovernamentais - o OIEWG e os 
IAEG-SDGs.   

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/53080_entrybgpaperglobalsummaryreportdis

a.pdf 

 

Catástrofes naturais e catástrofes causadas pelo homem 
em 2016: um ano de danos generalizados 

FONTE :  SWISS REINSURANCE COMPANY (SWISS RE)  

Este documento sigma No 2/2017 fornece um resumo dos eventos de desastre em 
2016. Em termos de critérios sigma, ocorreram 327 eventos de desastre em 2016, dos 
quais 191 foram catástrofes naturais e 136 foram feitas pelo homem. As perdas 
econômicas totais e as perdas seguradas globais decorrentes de catástrofes naturais e 
desastres causados pelo homem em 2016 foram as mais elevadas desde 2012, 
revertendo a tendência de baixa nos quatro anos anteriores.  

Em termos de devastação causada, houve uma série de catástrofes em grande escala 
em todo o mundo em 2016, incluindo terremotos no Japão, Equador, Tanzânia, Itália e 
Nova Zelândia. Também houve uma série de inundações graves nos EUA e em toda a 
Europa e Ásia, e um número recorde de eventos climáticos nos EUA. O mais forte foi o 
furacão Matthew, que se tornou a primeira tempestade da categoria 5 a se formar 
sobre o Atlântico Norte desde 2007 e que causou a maior perda de vidas - mais de 700 
vítimas, principalmente no Haiti - de um único evento no ano. Outro desastre 



expansivo e dispendioso foi o incêndio que se espalhou por Alberta e Saskatchewan no 
Canadá de maio a julho. 

As perdas seguradas globais no ano passado foram de US $ 54 bilhões, 
significativamente maiores do que em 2015 e em linha com a média anual ajustada à 
inflação dos 10 anos anteriores (US $ 53 bilhões). Catástrofes naturais resultaram em 
reclamações de US $ 46 bilhões, o mesmo que a média anual de 10 anos. As perdas 
seguradas por desastres causados pelo homem foram de US $ 8 bilhões, abaixo de US 
$ 10 bilhões em 2015. 

O seguro cobriu cerca de 30% das perdas econômicas globais resultantes de eventos 
de desastre em 2016. No entanto, algumas áreas ficaram muito melhores do que 
outras por causa da maior penetração do seguro. Por exemplo, a América do Norte 
representou mais da metade das perdas seguradas globais. A queda do seguro em 
relação às perdas econômicas totais de todos os eventos de desastres - o fosso de 
proteção - foi de US $ 121 bilhões em 2016. O seguro contra o risco de catástrofe é 
uma realidade em mercados avançados e emergentes e ainda há grandes 
oportunidades para a indústria para ajudar a fortalecer a resiliência mundial. 

FONTE:http://media.swissre.com/documents/sigma2_2017_es.pdf 

 

Tendências da resiliência urbana 

FONTE :  PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS ASSUNTOS HUMANOS - SEDE (ONU-HABITAT)  

Esta publicação faz um balanço dos esforços de resiliência urbana no âmbito global 
das 6 maiores agendas intergovernamentais (Agenda Urbana Nova, Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, Marco Sendai, Agenda de Ação de Addis Abeba, 

Acordo de Paris, Cúpula Humanitária). 

Documentando estudos de caso geograficamente diversos de cidades do Equador, 
Itália, Japão, Ilhas Kiribati, Federação Russa, Somália, África do Sul, EUA, a publicação 
capta práticas inovadoras adotadas a nível local para garantir o bem-estar e reduzir o 
risco de riscos para a vida urbana . 

O documento destaca as seguintes tendências: 

• Maior impulso para a resiliência 
• Crescente gama de atores 
• Novas ferramentas para construir resiliência 
• Acordos globais que exigem resiliência 
• Atores locais que lideram a ação de resiliência 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/53481 



 

 

 

Relatório anual global de clima e catástrofe de 2016 

FONTE :  AON BENFIELD  

Este relatório avalia o impacto de eventos mundiais de desastres naturais nos últimos 
12 meses para promover a conscientização e aumentar a resiliência. O relatório revela 
que ocorreram 315 eventos de catástrofes naturais em 2016 que geraram perdas 
econômicas de USD210 bilhões. Para o contexto histórico, 2016 foi o sétimo maior ano 
registrado com a perda econômica combinada superior ao limiar de US $ 200 bilhões 
pela primeira vez desde 2013. 

Os três principais perigos - inundações, terremotos e condições climáticas severas - 
combinaram 70 por cento de todas as perdas econômicas em 2016. Enquanto pelo 
menos 72% das perdas de catástrofe ocorreram fora dos Estados Unidos, ainda 
representavam 56% das perdas seguradas globais. 

No geral, apenas 26 por cento (US $ 54 bilhões) de perdas econômicas globais foram 
cobertas pelo seguro em 2016 devido a uma maior porcentagem de danos ocorridos 
em áreas com menor penetração de seguros. No entanto, as perdas do setor de 
seguros público e privado foram 7 por cento acima da média de 16 anos e o maior 
total de sinistros segurados desde 2012. 2016 marcou o fim de uma tendência de 
queda de quatro anos desde o ano recorde de 2011. 

As economias emergentes da Ásia-Pacífico permanecem particularmente vulneráveis 
após uma grande catástrofe. Isto é devido ao impacto do crescimento da população, 
da urbanização rápida e das concentrações de risco de alto valor. Para enfrentar o 
fosso de proteção, o Fórum de Desenvolvimento de Seguros (IDF) foi estabelecido em 
abril de 2016 pelas Nações Unidas, o Banco Mundial e o setor de seguros para 
incorporar o know-how de mensuração de risco desta última nos quadros 
governamentais existentes de redução de risco de desastres e resiliência . 

O relatório sugere que haverá mais desenvolvimento em 2017 de um quadro 
sustentável que promova a compreensão e quantificação do risco para aumentar a 
demanda e o fornecimento eficiente de soluções de financiamento de risco de 
desastres. 

FONTE:http://thoughtleadership.aonbenfield.com/Documents/20170117-ab-if-annual-climate-

catastrophe-report.pdf 



 

Diretrizes de palavras em ação: pontos focais nacionais 
para redução de risco de desastres, plataformas 
nacionais para redução de risco de desastres, 
plataformas locais para redução de risco de desastres 

FONTE :  ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES (UNISDR)  

Este documento fornece orientação sobre Pontos Focais Nacionais para o Quadro 
Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030 e sobre o estabelecimento ou o 
fortalecimento de Plataformas Nacionais e Locais para DRR. Ele também descreve o 
link entre plataformas globais, nacionais, regionais e locais para DRR. 

Para este fim, o guia é composto das seguintes seções: 

1. Introdução à Orientação e ao Quadro de Ação de Sendai, 
2. Pontos Focais Nacionais para RRD, 
3. Plataforma Nacional para RRD, 
4. Exemplos inspiradores das plataformas nacionais, 
5. Plataformas Locais, 
6. Exemplos inspiradores das plataformas locais, 
7. Plataformas regionais e globais para RRD, 
8. Suporte UN / UNISDR, e 
9. Anexos. 

O guia não pretende ser manuais exaustivos que cubram cada detalhe em 
profundidade. Aqueles que precisam de informações mais detalhadas encontrarão 
indicações para outras fontes de natureza mais especializada e detalhada. Ao longo do 
tempo, os pacotes atualizados e atualizados de DRR (o segundo resultado principal do 
WiA) validados e co-organizados pelas comunidades no PreventionWeb serão a 
referência para informações mais detalhadas sobre questões específicas e problemas. 

Versão de consulta pública 

Como um esforço da comunidade internacional DRR e negociada pela UNISDR, esta 
versão oficial da consulta pública é um produto de um longo e detalhado processo de 
redação, consulta e revisão. Este documento será sobre a PreventionWeb para revisão 
pública durante 3 meses e tem como objetivo assegurar que não supervisionamos os 
aspectos importantes a serem considerados. Compartilhe seus comentários através da 
pesquisa abaixo. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/53055_npslpswiapublicconsultation2017.pdf 



 

Diretrizes de palavras em ação: riscos artificiais / 
tecnológicos (versão consultiva) 

FONTE :  ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES (UNISDR)  

Introdução  

Esta versão consultiva da diretriz é o produto das revisões de literatura, discussões e 
contribuições de diversas partes interessadas, bem como especialistas designados pela 
UNISDR nomeados especificamente para o desenvolvimento da diretriz Words in 
Action para riscos artificiais / tecnológicos. O grupo de trabalho é presidido pelo 
UNISDR e pela Unidade Conjunta das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos 
Humanitários (OCHA). 

As principais características do Quadro de Sendai para Redução do Risco de Desastres 
são: 1) uma mudança no foco de gerenciamento de desastres para gerenciamento de 
riscos; 2) um escopo mais amplo que inclua o risco de catástrofes de pequena a grande 
escala, frequentes e não frequentes, repentinas e de início lento, causadas por riscos 
naturais ou causados pelo homem, bem como riscos e riscos ambientais, tecnológicos 
e biológicos relacionados; e 3) uma abordagem mais centrada nas pessoas, todos os 
perigos e multisetorial da RRD. 

O guia fornece um conjunto específico de considerações práticas para a 
implementação para enfrentar os riscos causados pelo homem e tecnológicos a nível 
nacional e local em cada uma das quatro Prioridades de Ação do Sendai . 

O Guia também destaca a diversidade existente de quadros temáticos, mecanismos 
institucionais e legais a nível global e regional que estão relacionados e utilizados para 
enfrentar riscos causados pelo homem. Ele também chama a atenção para as 
colaborações existentes para implementar essas ferramentas dentro da comunidade 
DRR, incluindo as realizadas pelo UNISDR e outros parceiros-chave. 

O guia destina-se a complementar as disposições relacionadas de leis, regulamentos e 
recomendações nacionais e internacionais. Promove e fortalece comunidades de 
práticas e redes profissionais. Ele evoluirá e incorporará novos conhecimentos 
conforme necessário. 

Comentários 

Esta é a versão consultiva da diretriz. Se você tiver comentários e insumos em relação 
a isso (incluindo outros estudos de caso para consideração), entre em contato com o 



seguinte, ponto focal da UNISDR para esta publicação, adicionando a "Diretiva de ação 
de texto em ação para riscos artificiais e tecnológicos" na linha de assunto: 

Dr. Chadia Wannous Assistente  
Sênior  
Email: wannous [at] un.org 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/54153_23062017wiammtechguideconsultativ

ev.pdf 

 

Orientação técnica para monitorar e divulgar os 
progressos alcançados na consecução dos objetivos 
globais do Framework Sendai para Redução do Risco de 
Desastre (Rascunho) 

FONTE:  ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES (UNISDR)  

Atualizado em 5 de dezembro 

Coleção de Notas Técnicas sobre Dados e Metodologia 

Em 2 de fevereiro de 2017, ao adotar a Resolução A / RES / 71/276, a Assembleia Geral 
das Nações Unidas aprovou o Relatório do Grupo de Trabalho Intergovernamental de 
Peritos Abertos sobre Indicadores e Terminologia Relacionada à Redução do Risco de 
Desastres (A / 71/644) e as recomendações para indicadores e terminologia 
relacionados à redução de risco de desastres contidas. 

No Relatório do OIEWG, os Estados Membros solicitaram ao Escritório das Nações 
Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR) que realizassem trabalhos 
técnicos e forneçam orientação técnica, nomeadamente: 

1. Desenvolver normas mínimas e metadados para dados, estatísticas e análises 
relacionados a desastres com o envolvimento de pontos focais do governo 
nacional, gabinetes nacionais de redução de riscos de desastres, escritórios 
nacionais de estatística, Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais e 
outros parceiros relevantes. 

2. Desenvolver metodologias para a medição de indicadores e o processamento 
de dados estatísticos com parceiros técnicos relevantes. 

Este documento é um anteprojeto de consulta, elaborado em resposta ao pedido dos 
Estados-Membros. Baseia-se nas recomendações e deliberações dos Estados-Membros 



no OIEWG, sobre a documentação técnica produzida pela Secretaria a pedido dos 
Membros do grupo de trabalho, sobre as deliberações do Grupo Interinstitucional e de 
Peritos sobre Indicadores ODS (IAEG-SDGs ) e em consultas técnicas com os Estados 
Membros e os peritos desde a apresentação do Relatório do OIEWG e do Relatório do 
Grupo Interinstitucional e Grupo de Peritos sobre Indicadores de Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (E / CN.3 / 2017/2). 

O documento fornece sugestões técnicas e considerações dos Estados membros, dos 
parceiros técnicos relevantes e do UNISDR em relação às definições e terminologia 
aplicáveis, possíveis metodologias de computação, padrões de dados e problemas 
críticos. 

O objetivo deste documento é apoiar o aprimoramento e finalização da orientação 
técnica para os países que informam sobre os indicadores para monitorar a realização 
dos objetivos globais do Quadro de Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-
2030. 

O aperfeiçoamento e a finalização da orientação técnica terão lugar ao longo de 2017, 
em conjunto com os Estados-Membros e os parceiros técnicos relevantes, para os 
quais serão organizados eventos dedicados pelo UNISDR, incluindo uma reunião 
técnica de trabalho que se realizará na Plataforma Global 2017 para Redução do Risco 
de Desastres no México, em 26 de maio de 2017. 

O primeiro ciclo de monitoramento usando o Monitor Online Sendai on-line começará 
em janeiro de 2018 e abrangerá excepcionalmente os dois exercícios bem-sucedidos 
2015-2016 e 2017-2018. 

Novembro de 2017 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/54970_collectionoftechnicalguidancenoteso.p

df 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



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 

 

 


