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Pacto Global e Firjan ajudam empresas brasileiras a 
colocar objetivos globais em prática  

A Rede Brasil do Pacto Global anunciou sua adesão ao Grupo Empresarial Firjan ODS, 

formado pelas empresas Coca-Cola, Enel, Rede Globo e Vale. A parceria foi oficializada 

na segunda-feira (11), durante evento Ação Ambiental 2018, na capital fluminense. A 

iniciativa é da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), que na ocasião 

também divulgou sua adesão ao Pacto Global da ONU. 

O secretário-executivo da Rede Brasil do Pacto Global, Carlo Pereira, participou como 

mediador do painel “A Importância dos ODS na Estratégia de Negócio”, acompanhado 

da diretora de sustentabilidade da Enel e vice-presidente da Rede, Márcia Massoti; do 

secretário Nacional de Articulação Social, Henrique Villa; da especialista em 

sustentabilidade da Vale, Liesel Filgueiras; e da diretora de sustentabilidade da Coca-

Cola, Andrea Mota. 

“A parceria da Rede Brasil do Pacto Global com a Firjan é mais um passo no avanço da 

agenda dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) dentro do setor privado 

brasileiro. São estas parcerias que tornam possíveis ações coletivas em torno das 

agendas globais que impactam diretamente o âmbito nacional e o meio corporativo”, 

disse Pereira. 

Para o vice-presidente da Firjan, Carlos Bittencourt, com o apoio da Rede Brasil do Pacto 

Global será possível construir uma estratégia de disseminação e implementação da 

Agenda 2030 no estado do Rio de Janeiro. “A sociedade brasileira chegou a um contexto 

atual, de enorme crise ética, política e econômica exatamente por não ter priorizado os 

temas dos ODS, gerando grande desigualdade social no país. O momento é de união e 

de esforços”. 

Além da participação da Rede Brasil no Ação Ambiental 2018, foi realizado na terça-feira 

(13), também na sede da Firjan, o workshop “SDG Compass: guia de implementação dos 

ODS para empresas”, treinamento desenvolvido pelo Grupo Temático ODS da Rede 



Brasil do Pacto Global, em parceria com o Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável (Cebds) e o Global Reporting Initiative (GRI). 

Representantes de empresas ligadas à federação puderam acompanhar a exposição de 

conteúdos, casos e participar de dinâmicas a partir da metologia desenvolvida com 

apoio das empresas Enel, Itaú Unibanco e Vale que aborda os cinco passos de 

implementação dos ODS na estratégia de negócios, contemplados na publicação original 

Guia SDG Compass, desenvolvido pelo UN Global Compact World, Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) e GRI. 

Pacto Global no Ação Ambiental 2018 

Além dos anúncios do primeiro dia de evento, a Rede Brasil também participou de 

painéis com temas sobre sustentabilidade ambiental na terça-feira (12). O primeiro, com 

mediação de Giuliana Moreira, pesquisadora do Pacific Institute e assessora de Gestão 

Corporativa da Água da Rede Brasil do Pacto Global, com tema “Infraestrutura Verde – 

A Natureza a nosso favor”, discutiu soluções baseadas na natureza (SbN) para desafios 

ambientais no meio corporativo. 

O painel contou com a presença de Massimiliano Lombardo, oficial de meio ambiente 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

Gilberto Tiepolo, representante do The Nature Conservancy (TNC), e Filipe Barolo, 

representante de relações corporativas da Ambev. 

O segundo painel, também com participação da Rede Brasil, teve como tema a 

“Precificação do Carbono e Impacto nos Negócios”, e contou com a mediação de Elisa 

Badziack, assessora de meio ambiente da iniciativa. 

O painel também teve a presença de Ronaldo Seroa da Motta, representante do Projeto 
PMR Brasil do Ministério da Fazenda; Mariana Nicolletti, pesquisadora no Centro de 
Estudos em Sustentabilidade da FGV EAESP; e Rafaele Lebani, gerente corporativo de 
sustentabilidade da CPFL Energia. 

FONTE:http://pactoglobal.org.br/pacto-global-e-firjan-firmam-parceria-com-empresas-brasileiras-
para-colocar-em-pratica-os-ods/ 

 



 

Vulnerabilidade social em contextos afluentes: uma 
análise aprofundada da vulnerabilidade social em 
Zurique 
Fonte : Centro de Estudos de Segurança, ETH Zurich (CSS) 

Este relatório desenvolve uma visão abrangente da situação social específica em 
Zurique, na Suíça, e das dinâmicas potencialmente importantes que podem influenciar 
a vulnerabilidade social na cidade. Para entender melhor a vulnerabilidade social em 
Zurique, a equipe de pesquisa do CSS conduziu entrevistas com especialistas que 
trabalham com grupos sociais muito diferentes na cidade de Zurique, no dia-a-dia. Três 
perigos foram escolhidos para uma análise espacial detalhada: acidentes químicos, 
inundações e ondas de calor. 

 

Uma primeira descoberta importante deste projeto tem sido a observação de que 
características de vulnerabilidade social localmente específicas podem ser difíceis de 
representar cartograficamente. Em segundo lugar, o projeto demonstrou que, embora 
os desastres incitem a impactos extremos, a vulnerabilidade no dia a dia se traduz em 
vulnerabilidade no contexto de um desastre. Por último, dado o dinamismo da 
sociedade, os gestores de catástrofes também devem adotar abordagens adaptativas e 
flexíveis para entender como as mudanças sociais podem influenciar a vulnerabilidade 
social. Os resultados sugerem que a vulnerabilidade social pode ser mais efetivamente 
abordada por uma rede de vários atores governamentais e não-governamentais. 

FONTE:http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-
studies/pdfs/RR-Report-2018-SocialVulnerability.pdf 

 

 

UNODC: contrabando de migrantes afetou 2,5 milhões 
de pessoas no mundo em 2016  

Ao menos 2,5 milhões de migrantes foram alvo de contrabando em 2016, de acordo 

com o primeiro estudo global sobre o tema, lançado pelo Escritório das Nações Unidas 

sobre Drogas e Crime (UNODC) nesta quarta-feira (13). 



O contrabando de migrantes ocorreu em todas as regiões do mundo e gerou renda de 

até 7 bilhões de dólares para os criminosos, o equivalente ao que os Estados Unidos ou 

os países da União Europeia gastaram em ajuda humanitária global em 2016. 

O estudo descreve 30 grandes rotas em todo o mundo e constata que a demanda é 

particularmente alta entre os refugiados que, por falta de outros meios, precisam 

recorrer a esses criminosos para chegar a um destino seguro ao fugir de seus países de 

origem. 

Os dados sugerem que muitos fluxos incluem crianças desacompanhadas ou separadas, 

que podem ser particularmente vulneráveis a fraudes e abusos por parte de criminosos. 

Em 2016, quase 34 mil crianças desacompanhadas e separadas chegaram à Europa (na 

Grécia, Itália, Bulgária e Espanha). 

“Este crime transnacional ataca os mais vulneráveis dos vulneráveis”, disse Jean-Luc 

Lemahieu, diretor de análise de políticas e assuntos públicos do UNODC. “É um crime 

global que requer ação global, incluindo melhor cooperação regional e internacional e 

respostas da justiça criminal nacional”. 

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), há milhares de mortes 

provocadas por atividades de contrabando de migrantes a cada ano. Muitos morrem 

afogados, enquanto outros morrem devido a acidentes ou condições extremas. Segundo 

os registros, o Mediterrâneo parece ser a rota mais mortal, com cerca de 50% do total 

de mortes. 

Assassinatos sistemáticos de migrantes também foram relatados ao longo da maioria 

das rotas. Mas os migrantes também são vulneráveis a uma série de outras formas de 

crime, como violência, estupro, roubo, sequestro, extorsão e tráfico de pessoas. 

O estudo também analisou a composição por gênero dos migrantes contrabandeados, 

e descobriu que a maioria são homens relativamente jovens. Em algumas rotas, 

notavelmente em partes do Sudeste Asiático, no entanto, as mulheres respondem por 

grandes quantidades de migrantes contrabandeados. 

O contrabando de migrantes pode envolver esquemas complexos, como organizar 

casamentos falsos ou empregos fictícios, falsificar documentos de viagem ou corromper 



altos funcionários públicos. Para isso, muitas redes se envolvem em corrupção 

sistemática na maioria dos níveis. 

O estudo também explorou conexões entre contrabandistas e migrantes, e concluiu 

que, como padrão geral, os contrabandistas de menor escala estão etnicamente ligados 

aos territórios onde operam, ou compartilham laços étnicos ou linguísticos com os 

migrantes que contrabandeiam. Além disso, alguns dos migrantes que foram 

contrabandeados com sucesso tornam-se contrabandistas. 

Os contrabandistas anunciam seus negócios onde os migrantes podem ser facilmente 

alcançados, segundo o estudo. Isso inclui bairros que abrigam comunidades de diáspora, 

campos de refugiados ou várias redes sociais online. Para tomar uma decisão, os 

migrantes confiam na opinião de suas comunidades, parentes e amigos e, mais 

recentemente, nas mídias sociais. 

Conclusões e implicações políticas 

Uma abordagem holística para combater o contrabando de migrantes precisa levar em 

conta não apenas a geografia do crime, mas também seus diferentes fatores. 

Tornar as oportunidades de migração regulares mais acessíveis nos países de origem e 

nos campos de refugiados, incluindo a expansão das agências de migração e asilo nas 

áreas de origem, reduziria as oportunidades para os contrabandistas. 

Combater as redes de contrabando em sua totalidade exige melhor cooperação regional 

e internacional e respostas da justiça criminal nacional. 

Aumentar a conscientização nas comunidades de origem e, particularmente, nos 

campos de refugiados, sobre os perigos envolvidos no contrabando também pode 

ajudar a reduzir a demanda por esses serviços. 

Coleta, análise e pesquisa de dados sobre o tráfico de migrantes estão no início. Para 

construir um sólido corpo de conhecimento internacional para apoiar a formulação de 

políticas na área, é necessário melhorar os sistemas de coleta de dados nos níveis 

nacional, regional e internacional. 



Este é o primeiro Estudo Global sobre o Contrabando de Migrantes do UNODC. De 

acordo com o mandato da agência da ONU, a pesquisa representa o início do 

desenvolvimento de uma compreensão mais profunda e mais sutil do aspecto criminal 

do tráfico de migrantes. 

Complementando o apoio existente do UNODC aos Estados-membros, destaca os 

possíveis caminhos para o fortalecimento de medidas contra o contrabando de 

migrantes, e pode ajudar a informar respostas eficazes da justiça criminal. 

Também pretende contribuir para os esforços contínuos em direção ao Pacto Global 

sobre Migração Segura, Ordenada e Regular, o primeiro acordo negociado entre 

governos e preparado sob os auspícios da ONU para cobrir todas as dimensões da 

migração internacional de maneira holística e abrangente. 

FONTE:http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glosom.html 

 

 

Após o dilúvio: o impacto da mudança climática na saúde 
mental e perda de tempo no trabalho 
Não houve nenhum nível semelhante de exame sobre como as inundações de subsolo 
residenciais podem afetar as áreas de interesse das seguradoras de Vida, Saúde e 
Deficiência, como os impactos na saúde mental e física e perda de tempo de trabalho. 
Estudos internacionais sugeriram que pode haver impactos substanciais, mas a extensão 
total desses impactos e seus custos financeiros no Canadá tem sido objeto de pesquisa 
limitada até o momento. 

Este relatório visa abordar esta omissão, com base em 100 entrevistas com agregados 
familiares que sofreram inundações na cave e agregados familiares de controlo não 
inundados que estavam próximos um do outro (isto é, menos de um quilómetro de 
separação). A área geográfica de foco foi Burlington, Ontário, que em agosto de 2014 
experimentou precipitação atípica e severa (196 mm em sete horas), que resultou em 
3.500 casas inundadas. 

FONTE:https://www.intactcentreclimateadaptation.ca/wp-content/uploads/2018/06/After-
The-Flood.pdf 



 

Resiliência extrema: Lições para empresas de Boulder, 
Colorado 
De Michael Szoenyi 

No rescaldo de um evento climático extremo, como uma grande enchente, a inclinação 
natural de uma comunidade é voltar ao normal o mais rápido possível. O líder do 
Programa de Resiliência de Inundações do Zurich Insurance Group Michael Szoenyi 
entende esse desejo, e acredita que estudar eventos de inundação oferece uma 
oportunidade de melhorar a resposta e desenvolver maior resiliência a desastres 
futuros através do programa PERC (Post-Event Review Capability). 

"O evento é natural, mas as consequências são principalmente causadas pelo homem", 
diz Szoenyi, que conduziu estudos PERC após grandes eventos de inundação na 
Alemanha, Nepal, Marrocos, EUA e Reino Unido. "Com PERC, estamos tentando 
descobrir por que evento se transforma em um desastre. O que dá errado, e o que 
podemos aprender com isso? " 

Cada relatório do PERC destaca ações que funcionaram bem para reduzir melhor os 
riscos de inundação ou preparar-se para lidar com e responder a eventos de inundação, 
bem como os desafios críticos. Desde que o Programa de Resiliência às Enchentes de 
Zurique criou o PERC em 2013, o PERC tornou-se uma fonte crucial de insight do mundo 
real para ajudar a tornar as empresas e as sociedades mais resilientes a inundações e 
outros riscos naturais. 

Este mapa interativo mostra as inundações de Boulder, Colorado, em setembro de 2013, 
quando a cidade recebeu 17 polegadas de chuva em uma única semana. Veja abaixo 
algumas lições para funcionários e líderes empresariais que a PERC descobriu ao estudar 
eventos de inundação em todo o mundo nos últimos cinco anos. 

FONTE:https://www.zurich.com/en/knowledge/articles/2018/06/extreme-resilience-lessons-for-
businesses-from-boulder-colorado 

 

Protegendo a saúde durante a temporada de 
tempestades: preparação e resposta de emergência no 
Golfo de Aden 
5 de junho de 2018 - Dentro de uma semana, dois ciclones tropicais que se formaram 
no Golfo de Aden atingiram o continente, causando uma devastação generalizada na 



Somália, Omã e Iêmen. A Organização Mundial da Saúde está apoiando os esforços de 
resposta direta na Somália e no Iêmen, enquanto Omã depende de sua preparação 
desenvolvida em parceria com a OMS. 

Em 19 de maio, o ciclone Sagar atingiu o noroeste da Somalilândia com fortes chuvas, 
fortes ventos e inundações repentinas. As inundações subsequentes deslocaram quase 
230.000 pessoas, mataram pelo menos 34 pessoas, danificaram terras agrícolas e 
infraestrutura e mataram animais. No total, mais de 750 mil pessoas foram afetadas. 

Uma semana depois, o ciclone Mekunu pousou em Omã depois de devastar a ilha 
iemenita de Socotra, matando pelo menos 10 pessoas na ilha. Mekunu fez a terra firme 
como a tempestade mais forte que Omã já viu, com força de furacão de categoria 3 e 
rajadas de vento de até 200 km / h. O ciclone despejou quase três anos de chuva em um 
único dia em Salalah, a terceira cidade mais populosa de Omã, matando mais seis 
pessoas e elevando o total de mortos para as duas tempestades, de até 50. 

No Iêmen e na Somália, os ciclones aumentaram a pressão sobre as emergências 
complexas em andamento, levando a uma resposta emergencial adicional da OMS e de 
outras agências internacionais. 

Somália: aumento da pressão em um sistema de saúde frágil 

Com o estresse adicional do ciclone Sagar no já frágil sistema de saúde da Somália, a 
necessidade de resposta humanitária à saúde tornou-se ainda mais aguda na Somália. 
De forma mais premente, em várias regiões da Somália, as inundações cortaram o 
acesso a instalações e postos de saúde, às vezes destruindo-os completamente. No total, 
19 unidades de saúde tornaram-se inacessíveis e 2 postos de saúde foram destruídos. 

O Dr Ghulam Popal, Representante da OMS para a Somália, disse: “A capacidade está 
estendida aqui na Somália, mas estamos fazendo o que podemos com a ajuda e os 
recursos disponíveis, enquanto solicitamos apoio adicional de nossos doadores. Nossa 
equipe está trabalhando sem parar para garantir que o povo somali afetado tenha o 
melhor acesso possível aos cuidados de saúde, e que os surtos e outras ameaças 
emergentes à saúde sejam rapidamente resolvidos ”. 

Para isso, a OMS na Somália está aumentando a vigilância e o monitoramento, treinando 
profissionais de saúde adicionais e implementando intervenções diretas de saúde. Por 
exemplo, para acompanhar potenciais surtos, a OMS ativou 578 unidades de saúde que 
estão incluídas na Rede de Alerta e Resposta Antecipada da Somália (EWARN). As 
unidades de saúde monitoram e compartilham dados sobre 14 doenças transmitidas por 
água e vetores, incluindo cólera, sarampo e malária. Além disso, a equipe da OMS está 
liderando a coordenação, gerenciamento de casos, cloração do suprimento de água e 
transporte de água limpa adicional, além de promover a higiene adequada. Finalmente, 
a equipe da OMS está abordando a desnutrição aguda grave e transportou por via aérea 
44,1 milhões de suprimentos médicos essenciais, e está monitorando de perto as 
necessidades de saúde à medida que elas evoluem. 

Iêmen: defendendo maior apoio internacional 



As maiores chuvas e inundações no Iêmen atingiram a ilha de Socotra e as costas do sul 
a partir de 19 de maio. A tempestade desalojou mais de 1.000 residências, destruiu 
grandes quantidades de estoques de alimentos, complicou o acesso a água potável 
limpa e prejudicou instalações de saúde, além de matar 10 pessoas no mar e em 
acidentes de trânsito. A comunidade da ilha também enfrenta um risco aumentado de 
doenças transmitidas pela água. 

A OMS do Iêmen enviou rapidamente dois coordenadores de campo, além do que já 
estava na ilha. Além disso, cerca de 30 toneladas métricas de remédios essenciais e 
suprimentos médicos chegaram ao Aeroporto de Socotra em 31 de maio, incluindo kits 
de traumas, kits de curativos, vários tipos de antibióticos e fluidos intravenosos, kits de 
malária e kits cirúrgicos. Além disso, as equipes móveis de emergência dos parceiros 
locais recebem o apoio da OMS. Em 29 de maio, o coordenador subnacional de grupos 
de saúde se juntou a uma missão da ONU em Socotra para avaliar os danos, as 
necessidades e a resposta contínua. 

O Dr. Nevio Zagaria, Representante da OMS para o Iêmen, disse: “Além dos danos 
significativos e perda de vidas em Socotra, o continente do Iêmen também foi afetado. 
Em ambos os locais, estamos respondendo ao melhor de nossas habilidades. No 
entanto, o Iêmen precisa de mais apoio dos doadores para resistir a emergências que 
ocorrem uma após a outra, o que aumenta a pressão já existente sobre o sistema de 
saúde. ” 

Omã: a preparação compensa 

Quando os relatórios meteorológicos do ciclone Mekunu surgiram pela primeira vez em 
Omã, o Ministério da Saúde imediatamente ativou suas medidas de emergência como 
parte do plano geral de prontidão e resposta a desastres. O hospital em Salala, nas 
províncias de Dhofar, a cidade mais atingida, foi evacuado e outros hospitais 
aumentaram sua preparação e prontidão em antecipação ao novo programa. 

FONTE:http://www.emro.who.int/media/news/safeguarding-health-during-storm-season-
preparedness-and-emergency-response-in-the-gulf-of-aden.html 

 

Palestra da Defesa Civil sobre meio ambiente em Inoã 

Agentes da Secretaria de Proteção e Defesa Civil realizaram nesta quarta-feira (13/06) 

uma palestra de conscientização sobre os cuidados com o meio ambiente. O encontro 

aconteceu no Centro de Educação Infantil de Maricá (CEIM) José Carlos de Almeida e 

Silva, em Inoã. Utilizando bonecos fantoches a equipe atraiu a atenção das crianças 

entre 3 e 6 anos, público-alvo da ação. Vídeos explicativos sobre a destinação correta do 



lixo, coleta seletiva e cuidados com o meio ambiente de modo geral foram exibidos 

como forma de conscientizar os pequenos. 

Durante a palestra a equipe interagiu com o público infantil ensinando práticas de boas 

condutas nas praias para evitar afogamento, orientou quanto à proibição da soltura de 

balões e informou aos alunos os números dos telefones de emergência como o Corpo 

de Bombeiros, Samu e Defesa Civil, para serem acionados em casos de necessidades. 

Segundo Simone Torres, diretora geral da unidade, apesar da pouca idade, as crianças 

já conseguem assimilar e diferenciar o certo do errado. “Às vezes um amigo joga um lixo 

no chão e elas contam para as professoras. Outro exemplo é quando uma criança 

esquece a torneira aberta enquanto escova os dentes e o outro amiguinho já chama a 

atenção. Isso é prevenção para ser um adulto mais consciente”, disse. 

A coordenadora do departamento de capacitação comunitária e escolar da Secretaria 

de Proteção e Defesa Civil, Andreia Cunha Pereira, explicou que esta ação faz parte do 

projeto “Agente Mirim Maricaense”, que acontece em toda rede municipal em parceria 

com a Secretaria de Educação. Ainda segundo a coordenadora, o resultado do projeto 

tem sido favorável, já que as crianças levam para casa as informações aprendidas na 

escola. 

“É uma troca de energia muito grande e o resultado é imediato. Nem terminamos o ciclo 

de palestras e as crianças já estão cobrando as atitudes dos adultos. Elas chegam em 

casa recriminando o pai que soltava balão; pedem para entrar em contato com a Defesa 

Civil; passam a nos reconhecer nas ruas e, quando vão às praias, procuram pelas 

barracas dos salva-vidas. Isso realmente é gratificante”, avaliou. 

Pedagoga de formação, Andreia Cunha acredita que sua experiência na área facilita na 

didática com os pequenos. “Poder juntar a educação com a temática de Defesa Civil é 

mais do que uma missão, é um sonho. A cada apresentação o cansaço físico fica de lado 

porque a emoção de realizar isso é muito grande. É um privilégio”, completou. 

Para a professora de Educação Física Cíntia Alves de Alcântara, essa ação da Secretaria 

de Defesa Civil é de fundamental importância para o desenvolvimento do cidadão. “Eu 

acho muito importante porque desde pequeno nós cidadãos já temos que ter o 



interesse e a descoberta que a Defesa Civil vem despertando neles. O conhecimento do 

que se deve ser feito ou não com relação a tudo o que vivemos no nosso dia a dia”, 

relatou. 

FONTE:https://www.marica.rj.gov.br/2018/06/13/defesa-civil-realiza-palestra-sobre-meio-ambiente-

no-ceim/ 
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ACNUR seleciona organização para desenvolver estudo 
sobre reassentamento no Brasil  

A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), com o apoio do Mecanismo Conjunto de 

Suporte a Países de Reassentamento Emergentes, seleciona organização para 

desenvolver um estudo sobre o potencial de o setor privado apoiar programas de 

reassentamento no Brasil. 

O reassentamento é a transferência de pessoas — já reconhecidas como refugiadas, mas 

que ainda possuem problemas de proteção ou integração no primeiro país de refúgio — 

para outro Estado que se apresenta como mais adequado para recebê-las. 

Assim, o reassentamento envolve a seleção e transferência de refugiados de um país 

para outro que tenha aceitado admiti-los como refugiados, contemplando autorização 

de residência permanente e, em última instância, mecanismos de naturalização. 

O estudo, que tem como objetivo geral explorar o potencial e projetar uma estratégia 

de captação de recursos sustentável para financiar um Programa de Patrocínio Privado 

no Brasil, será desenvolvido em um período de três meses. 

A organização selecionada será responsável por mapear e analisar as 

contribuições/ofertas de colaboração do setor privado que foram recebidas pelo ACNUR 

Brasil, pelo governo e por parceiros e propor um mecanismo para incorporá-las a um 

potencial programa de reassentamento privado. Também irá explorar um esquema 



individual de doação, incentivado por indivíduos, para apoiar um programa de 

patrocínio privado. 

Outras atividades incluem explorar um esquema de doadores corporativos para 

financiar um programa de patrocínio privado; explorar a capacidade das ONGs em 

receber e administrar fundos provindos do setor privado; e explorar os modelos de 

financiamento existentes que visam atrair financiamento privado de doadores e 

governos, que poderiam ser aplicáveis ao Brasil. 

Também analisará as diferentes alternativas disponíveis para propor uma estratégia 

sustentável de angariação de fundos para financiar programas de reassentamento 

privado; estabelecendo um plano de trabalho que defina a estratégia para implementar 

os propostos mecanismos do setor privado; e organizará uma mesa-redonda dos atores 

do setor privado para sensibilizá-los sobre o programa de reassentamento privado. 

Os interessados devem enviar propostas até 7 de julho para o e-mail brabr@unhcr.org, 
seguindo as orientações do Termo de Referência e demais anexos. 

FONTE:http://www.acnur.org/portugues/trabalhe-no-acnur/oportunidades-no-acnur-brasil/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

           

 


