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Desastres climáticos e meteorológicos bilionários: visão 
geral 

Os Centros Nacionais para Informações Ambientais (NCEI) são o Scorekeeper da nação 
em termos de abordar eventos climáticos severos em sua perspectiva histórica. Como 
parte de sua responsabilidade de monitorar e avaliar o clima, o NCEI rastreia e avalia 
eventos climáticos nos EUA e no mundo que têm grandes impactos econômicos e 
sociais. O NCEI é frequentemente solicitado a fornecer resumos das tendências globais 
e de temperatura e precipitação dos EUA, extremos e comparações em sua 
perspectiva histórica. Encontrados aqui estão os eventos climáticos e climáticos que 
tiveram o maior impacto econômico de 1980 a 2017. Os EUA sofreram 212 desastres 
climáticos e climáticos desde 1980, onde os danos / custos totais atingiram ou 
excederam US $ 1 bilhão (incluindo o ajuste do IPC para 2017). O custo total desses 
212 eventos excede US $ 1,2 trilhão. 

2017 em andamento… 

Em 2017 (a partir de 7 de julho), ocorreram 9 eventos climáticos com perdas 
superiores a US $ 1 bilhão cada nos Estados Unidos. Esses eventos incluíram 2 eventos 
de inundação, 1 evento de congelamento e 6 eventos de tempestade severa. No geral, 
esses eventos resultaram na morte de 57 pessoas e tiveram efeitos econômicos 
significativos nas áreas impactadas. A média anual de 1980 a 2016 é de 5,5 eventos 
(ajustados pelo CPI); a média anual dos 5 anos mais recentes (2012–2016) é de 10,6 
eventos (ajustados pelo CPI). Durante o primeiro semestre de 2017 (janeiro a junho), 
os EUA tiveram uma rápida sucessão de eventos de desastre, que acompanham o 
número quase recorde de desastres de bilhões de dólares que impactaram os EUA em 
2016. 



De janeiro a junho, os EUA sofreram desastres climáticos e climáticos de 9 bilhões de 
dólares, perdendo somente para 2011 e 2016, com 10 eventos. Os eventos de 2017 
incluíram duas inundações, um congelamento e seis tempestades severas, causando 
coletivamente 57 mortes. 

Metodologia e fontes de dados 

Em 2012, o NCEI - então conhecido como Centro Nacional de Dados Climáticos (NCDC) 
- revisou sua metodologia sobre como desenvolver Desastres de bilhões de dólares. O 
NCEI realizou um workshop com especialistas em economia (maio de 2012) e 
trabalhou com um parceiro de consultoria para examinar possíveis imprecisões e 
vieses nas fontes de dados e na metodologia usada no desenvolvimento das avaliações 
de perdas (meados de 2013). Isso garante mais consistência com os números que o 
NCEI fornece anualmente e dá mais confiança na comparação ano a ano das 
informações. Outro resultado é um artigo publicado com revisão por pares, "Desastres 
climáticos e climáticos bilhões de dólares americanos: fontes de dados, tendências, 
precisão e vieses" (Smith e Katz, 2013). Esta pesquisa descobriu que o efeito líquido de 
todos os vieses parece ser uma subestimação da perda média. Em particular, mostra-
se que a abordagem fatorial pode resultar em uma subestimação da perda média de 
aproximadamente 10 a 15%. Esse viés foi corrigido durante uma reanálise dos dados 
de perda para refletir novos totais de perda. 

Sabe-se também que as incertezas das estimativas de perda diferem pelo tipo de 
evento de desastre, refletindo a qualidade e integridade das fontes de dados usadas 
em nossa estimativa de perda. Em 2016, seis dos eventos de quinze bilhões de dólares 
(isto é, os quatro eventos de inundação no interior, seca e furacão Matthew) 
apresentaram maiores valores potenciais de incerteza em torno das estimativas de 
perda devido à menor cobertura de ativos segurados. Os nove eventos restantes (ou 
seja, 8 eventos de tempestades severas e incêndios florestais) têm menor incerteza 
potencial em torno de sua estimativa devido à cobertura de seguro mais 
completa. Nossa mais recente pesquisa define a incerteza de custo usando intervalos 
de confiança, conforme discutido no artigo revisado por especialistas "Quantificando 
Incerteza e Sensibilidade Variável dentro do Clima Bilionário e Estimativa de Custo de 
Desastres Climáticos" (Smith e Matthews, 2015). 

Ao realizar essas avaliações de custos de desastres, essas estatísticas foram extraídas 
de uma ampla variedade de fontes e representam, com o melhor de nossa capacidade, 
os custos totais estimados desses eventos - ou seja, os custos em termos de dólares 
que não teriam sido incorridos. se o evento não tivesse ocorrido. As perdas seguradas 
e não seguradas estão incluídas nas estimativas de danos. As fontes incluem o Serviço 
Nacional de Meteorologia, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, o 
Departamento de Agricultura dos EUA, outras agências do governo dos EUA, agências 
estaduais de emergência, centros climáticos estaduais e regionais, relatórios de mídia 
e estimativas do setor de seguros. 

FONTE:https://www.ncdc.noaa.gov/billions/ 

 



 

Dados CRED: Quase 90% das mortes de 2017 devido a 
desastres climatológicos, hidrológicos ou meteorológicos 

Pelo Centro Climático 

O impacto catastrófico do furacão Irma, em setembro passado, na ilha holandesa de 
Sint Maarten, no Caribe, é um dado que surge das estatísticas de desastres de 2017 
compiladas pelo Centro de Pesquisa sobre Epidemiologia dos Desastres (CRED), com 
sede em Bruxelas. 

Sint Maarten perdeu de longe a maior parcela do seu PIB na tempestade - 812% - à 
frente das Ilhas Virgens Britânicas, com 284%, em um gráfico dos dez países mais 
afetados por desastres, devido ao impacto econômico proporcional. 

Oito dos dez países ou territórios na tabela são ilhas do Caribe no caminho dos 
furacões Irma ou Maria. 

Em termos absolutos, as maiores perdas em 2017 - US $ 186 bilhões - foram sofridas 
pelos Estados Unidos, seguidas por Porto Rico, por US $ 68 bilhões, ou 66% de seu PIB. 

Tendências 

“Cientistas do clima atribuíram as chuvas causadas pelas tempestades tropicais à 
mudança climática, incluindo as chuvas que o furacão Harvey trouxe para Houston, 
que um estudo do ano passado concluiu ser feito três vezes mais provável devido à 
mudança climática”, diz Roop Singh, Assessor de Risco Climático. Climate Centre, que é 
baseado no Instituto Internacional de Pesquisa para o Clima e Sociedade, em Nova 
York. 

"Eles acreditam que os furacões do Atlântico também ficarão mais intensos no futuro 
com a mudança climática em termos de velocidade do vento, mas dizem que a 
tendência esperada ainda não se distingue da variabilidade natural". 

Globalmente, 318 desastres naturais foram registrados no ano passado, afetando 122 
países e reivindicando 9.503 vidas - um número humano que, na verdade, foi muito 
inferior à média decadal, com eventos altamente letais como o terremoto de 2010 no 
Haiti e o ciclone Nargis em Mianmar. 2008. 

Mas os furacões Harvey, Irma e Maria se uniram para fazer de 2017 o segundo pior 
ano após 2011 em termos de destruição, gerando juntos prejuízos de US $ 230 bilhões, 
segundo dados do CRED, sediado na Université catholique de Louvain. 



Como nos anos anteriores, a Ásia sofreu o maior número de desastres de qualquer 
continente, com 43% do total global; A China foi o país mais afetado pelo desastre com 
25 - principalmente inundações, deslizamentos de terra e tempestades. 

A Índia sofreu as maiores perdas humanas com quase 2.300 mortes e 22,5 milhões de 
pessoas afetadas - novamente principalmente por enchentes e tempestades. 

Deslizamentos de terra 

Vários dias de chuvas torrenciais em Serra Leoa - em meio a uma estação chuvosa 
especialmente úmida - causaram deslizamentos de terra devastadores que mataram 
centenas de pessoas dentro e nos arredores da capital Freetown.  

“Deslizamentos de terra desencadeados por chuvas extremas ou terremotos são um 
grande risco humanitário, especialmente em áreas que sofrem gestão deficiente ou 
desmatamento ou ambos”, acrescenta Singh. 

“Vários esforços científicos estão em andamento para tentar desenvolver um sistema 
razoavelmente confiável de alerta de deslizamentos, incluindo o Earth Observatory da 
NASA e o projeto LANDSLIP apoiado pelo Reino Unido que integra 'meteorologia, 
paisagem e sociedade', mas ainda há muito trabalho a ser feito. 

“É claro que os deslizamentos de terra são agora uma área de risco absolutamente 
fundamental nos campos de refugiados próximos ao Cox's Bazar, em Bangladesh, já 
que o pico da estação das monções combina com a aguda vulnerabilidade nos 
próximos meses.” 

Quase 90 por cento das mortes em 2017 foram devidas a desastres climatológicos, 
hidrológicos ou meteorológicos, mostram os dados do CRED. 

Em todo o mundo, as inundações foram responsáveis por quase 60% das pessoas 
afetadas por desastres em 2017, enquanto 85% dos danos econômicos foram 
causados por tempestades, principalmente os três principais furacões citados no 
relatório. 

FONTE:http://www.climatecentre.org/news/983/cred-data-almost-90-of-2017-deaths-due-to-

climatological-hydrological-or-meteorological-disasters 

 

Destacando o papel fundamental das estatísticas no 
gerenciamento dos riscos de desastres relacionados às 
mudanças climáticas 



As estatísticas desempenham um papel crucial no tratamento de desastres, desde a 
preparação à recuperação e elaboração de relatórios. A necessidade de dados 
oportunos e precisos é especialmente significativa à luz da crescente frequência e 
gravidade dos eventos climáticos extremos relacionados à mudança climática. 

No entanto, os dados necessários para uma redução eficaz do risco de desastres nem 
sempre estão prontamente disponíveis quando necessário. Portanto, é importante 
fortalecer o papel das estatísticas oficiais, pois elas fornecem dados importantes 
relevantes para todas as fases do gerenciamento de riscos de desastres. 

“Não basta sentar e observar previsões científicas sobre a mudança climática. Os 
dados são fundamentais para decidir como reagir a grandes problemas de escala 
global. O esforço que estamos fazendo aqui para melhorar os dados nunca foi tão 
importante ”, disse Gavin Schmidt, diretor do Instituto Goddard de Estudos Espaciais 
da NASA, abordando mais de 100 especialistas em estatística, cientistas e especialistas 
em mudança climática e risco de desastres em Roma na UNECE Expert. Fórum sobre 
Mudanças Climáticas, organizado pela FAO em 3-5 de outubro de 2017. 

Os especialistas reuniram-se em Roma para acordar como reunir as pessoas certas 
para melhorar a base de evidências da formulação de políticas climáticas e redução do 
risco de desastres. Isso é necessário para permitir uma resposta bem projetada às 
mudanças climáticas e eventos de desastre que estamos experimentando cada vez 
mais. 

Foi também uma oportunidade para rever as abordagens estatísticas para a redução 
do risco de desastres de vários países. Estas formas destacadas para usar estatísticas 
oficiais na gestão de risco de desastres e exemplos de produção de um conjunto de 
indicadores de mudanças climáticas, conforme endossado pela Conferência de 
Estatísticos Europeus em junho deste ano. 

A UNECE está desenvolvendo recomendações sobre o papel dos escritórios nacionais 
de estatística no gerenciamento de riscos de desastres com uma rede de especialistas, 
além de orientações práticas sobre as necessidades de dados relacionadas à redução 
do risco de desastres. O esboço das diretrizes será compartilhado com os países até o 
final de 2018. 

Espera-se que a orientação ajude todos os países a monitorar e informar sobre o 
progresso na consecução das metas do Quadro de Sendai para Redução de Riscos de 
Desastres e as metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
relacionadas a mudanças climáticas, eventos extremos e desastres. 

O papel da estatística na gestão de risco de desastres 

Ao se preparar para desastres e avaliar os riscos, as estatísticas são úteis para analisar 
riscos existentes, informar o público sobre riscos futuros e planejar ações para 
prevenir desastres. Por exemplo, os dados estatísticos são importantes para identificar 
áreas ou condições de alto risco, e para planejar formas adequadas de fornecer alertas 
precoces às pessoas e evitar danos sérios à infraestrutura, construções e transporte. 



Durante um desastre, as equipes de resposta e recuperação de emergência usam 
estatísticas para obter dados sobre população e informações sobre infraestrutura e 
serviços localizados na área. 

Após o desastre, as estatísticas ajudam a mitigar o impacto do desastre e estimar os 
danos, perdas e interrupções de funções e serviços causados pelo evento. 

As estatísticas são particularmente úteis para a análise de risco de desastres quando 
ligadas à localização geográfica, pois permitem análises locais e regionais 
detalhadas. Para reagir a essa necessidade, os escritórios de estatística estão cada vez 
mais trabalhando em conjunto com especialistas em geoespacial. 

A maioria dos escritórios de estatística não tem estado diretamente envolvida na 
coleta e fornecimento de dados especificamente para o gerenciamento de riscos de 
desastres. Isso ocorre porque nem todos os escritórios de estatística estão totalmente 
cientes das necessidades exatas de dados ou têm a capacidade de produzir dados para 
atender às necessidades específicas. 

Alguns gabinetes de estatísticas, no entanto, estão liderando o caminho a seguir. Por 
exemplo, o Instituto Nacional de Estatística e Geografia do México criou um Sítio de 
Ajuda Colaborativa em Desastres (SICADE) com informações atualizadas sobre os 
terremotos que aconteceram nos dias 7 e 19 de setembro de 2017. Exemplos como 
este podem ser valiosos para escritórios estatísticos em regiões propensas a eventos 
climáticos extremos relacionados à mudança climática, à medida que procuram 
fortalecer o papel das estatísticas em todas as fases da gestão do risco de desastres. 

FONTE:https://www.unece.org/info/media/news/statistics/2017/highlighting-the-key-role-of-

statistics-in-managing-climate-change-related-disaster-risks/doc.html 

 

O Plano Estratégico do Projeto TEM 2017 - 2021  
O Projeto TEM visa apoiar a UNECE e o Comitê de Transportes Internos na 

implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionados com a 

gestão de infraestruturas rodoviárias; 

O Projeto TEM interpretará e traduzirá os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas 

Iniciativas Estratégicas. 

As Iniciativas Estratégicas concentram-se nos desafios identificados e em questões que 

serão essenciais para o TEM mS no futuro próximo. Os desafios identificados no Plano 

Estratégico foram classificados nas seguintes áreas estratégicas: 

Área A - Proteção Ambiental; 

Área B - Organização e financiamento das estradas e autoestradas; 

Área C - Sistemas de informação para a gestão da infraestrutura rodoviária; 



Área D - Inovações na gestão de infraestrutura viária; 

Área E - Segurança rodoviária. 
FONTE:https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/tem/TEM_SP_17-2021_E_WEB.pdf 

 

Atas da Conferência Ministerial da UNECE de 2017 sobre o 
Envelhecimento 
Publicado em janeiro de 2018 

Esta publicação documenta a revisão e avaliação do terceiro ciclo da implementação do 

Plano de Ação Internacional de Madri e sua Estratégia Regional de Implementação 

(MIPAA / RIS, 2002) nos Estados membros da UNECE entre 2012 e 2017. A revisão 

regional foi concluída com a 4ª Conferência Ministerial da UNECE sobre o 

Envelhecimento, realizada em Lisboa, Portugal, de 20 a 22 de setembro de 2017. A 

Conferência Ministerial, organizada conjuntamente pela UNECE e pelo Governo de 

Portugal contou com a participação de mais de 450 participantes, incluindo 46 

delegações dos Estados membros. 

Os Anais da Conferência têm como objetivo apoiar o trabalho realizado pelos 

formuladores de políticas, pesquisadores e sociedade civil, fornecendo uma visão geral de 

onde estamos hoje e dos desafios que precisam de atenção. 
FONTE:https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Ministerial_Conference_Lisbon/Documents

/Conference_Proceedings_Lisbon_Ministerial_Conference.pdf 

 

Nova Zelândia: 'Fadiga de perigo' pode estar por trás da 
confusão de alertas de tempo severo 

Eventos climáticos iminentes estão sendo exagerados ou totalmente perdidos, criando 
confusão para o público, alerta um especialista em comunicações. 

Depois da violenta tempestade da semana passada, quando os ventos chegaram a 213 
km / h, derrubando árvores e derrubando energia para 182 mil pessoas, muitos 
moradores de Auckland disseram que não foram devidamente avisados do evento. 

O diretor da empresa de comunicações BlacklandPR, Mark Blackham, disse que as 
advertências do governo sobre os eventos climáticos estão confundindo o público, 
sendo sensacionalistas ou completamente ausentes. 



Uma pesquisa feita pela empresa no ano passado mostrou que metade dos 
neozelandeses prefere confiar em seu próprio julgamento do que em alertas oficiais de 
segurança. 

Blackham disse na época que era devido ao "efeito lobo do choro". 

"Quando o desastre não acontece, as pessoas param de acreditar." 

Autoridades que não são do clima precisam moderar seus alertas, ele disse. 

"A psicologia envolvida nas advertências é complexa. As pessoas são fortemente 
influenciadas umas pelas outras para aumentar a resposta." 

FONTE:http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12033483 

 

 

ONU oferece bolsa para jovens jornalistas cobrirem 
eventos em Nova Iorque; prazo é 7 de maio 

O Departamento de Informação Pública das Nações Unidas (DPI) abriu vagas para o 
Programa de Bolsas para Jornalistas Memorial Reham Al-Farra (RAF), que leva 
repórteres para cobrir o debate anual da Assembleia Geral em Nova Iorque. Esse ano, 
o Programa acontecerá de 16 de setembro a 6 de outubro. O prazo para inscrições se 
encerra em 7 de maio de 2018. 

Os candidatos (as) devem ser jornalistas com idade entre 22 e 35 anos; possuir fluência 
em inglês oral e escrito; ter um passaporte válido por pelos menos seis meses 
contados a partir do início do programa; e ser de países em desenvolvimento ou de 
economias em transição, conforme definido pelo Departamento de Assuntos 
Econômicos e Sociais das Nações Unidas (DESA). 

A ONU pagará as passagens de ida e volta para Nova Iorque e fornecerá diárias para 
cobrir as despesas com alimentação e acomodação. 

O Programa de Bolsas para Jornalistas Memorial Reham Al-Farra (RAF) é uma 
oportunidade para jovens jornalistas observarem de perto a ONU em ação, 
entrevistarem funcionários do alto escalão e compartilharem experiências com 
pessoas do mundo todo. Nos anos anteriores, os bolsistas se reuniram com o 
secretário-geral António Guterres, com o presidente da Assembleia Geral e com 
representantes permanentes nas Nações Unidas. 

Os jornalistas aprovados também terão a oportunidade de visitar empresas de 
comunicação como o New York Times, a Democracy Now! e a rádio WYYC. Desde a sua 



fundação em 1981, a bolsa já foi concedida a 581 jornalistas de 168 países, incluindo o 
Brasil. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/onu-oferece-bolsa-para-jovens-jornalistas-cobrirem-eventos-em-

nova-iorque-prazo-e-7-de-

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

rasil%29 

 

EVENTOS 

 

 

Fundo de População da ONU lança campanha por saúde 
sexual e reprodutiva no Brasil 

 

A campanha ‘Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro’ mobilizará ações de 
empoderamento para que brasileiras possam tomar decisões autônomas sobre sua 
sexualidade – sobre engravidar ou não, sobre quando e quantos filhos ter e sobre 
como vivenciar a maternidade. 

Inspirada na ação global ‘She Decides’, a iniciativa será lançada em 26 de abril, em São 
Paulo, em evento gratuito e aberto ao público. 

A campanha é a primeira realizada pela Aliança pela Saúde e pelos Direitos Sexuais e 
Reprodutivos no Brasil, formada pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), 
a Embaixada dos Países Baixos, instituições privadas e filantrópicas. 



Campanha ‘Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro’ será lançada em São Paulo em evento 

gratuito. Imagem: UNFPA/Ela Decide

Organizações do setor privado e instituições filantrópicas, em parceria com o
População das Nações Unidas
lançam em 26 de abril, em São Paulo, um movimento pela saúde sexual e repr
que coloca as mulheres e adolescentes no centro do debate sobre seus direitos.

A campanha Ela Decide
empoderamento para que brasileiras possam tomar decisões autônomas sobre sua 
sexualidade – sobre engravidar ou não, sobre quando e quantos filhos ter e sobre 
como vivenciar a maternidade. O evento de lançamento é gratuito e aberto ao público.

Inspirada na ação global “She Decides”, a iniciativa visa ampliar e qualificar o debate 
público sobre o assunto e angariar contribuições técnicas e financeiras de cada um dos 
apoiadores. A campanha nacional é a primeira realizada pela Aliança pela Saúde e 
pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos no Brasil.

Campanha ‘Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro’ será lançada em São Paulo em evento 

UNFPA/Ela Decide 

Organizações do setor privado e instituições filantrópicas, em parceria com o
Unidas (UNFPA) e o apoio da Embaixada dos Países Baixos, 

lançam em 26 de abril, em São Paulo, um movimento pela saúde sexual e repr
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apoiadores. A campanha nacional é a primeira realizada pela Aliança pela Saúde e 
pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos no Brasil. 
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Os altos índices de gestações não planejadas, de mortes em decorrência de 
complicações durante a gravidez, o parto e o pós-parto (morte materna) e o aumento 
de infecções sexualmente transmissíveis demonstram a urgência do envolvimento de 
toda a sociedade para fazer frente ao problema. 

Dados da pesquisa Nascer no Brasil, da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), revelam 
que aproximadamente 30% das mulheres que deram à luz em hospitais selecionados 
disseram que não desejaram a gestação atual. Ainda conforme a instituição de 
pesquisa, a cada 100 mil bebês nascidos vivos, 143 mães morriam antes de 1990. Esse 
número caiu consideravelmente entre 1990 e 2015, mas, seguiu elevado e 
preocupante: para o mesmo número de bebês nascidos vivos, 61 mulheres vieram a 
óbito em 2015. 

“As mulheres são centrais nesse debate porque é sobre o corpo delas que os efeitos da 
desinformação e da discriminação de gênero recaem de forma muito mais impactante 
e com consequências para toda a sociedade. Por isso, é fundamental que as mulheres 
brasileiras decidam seu presente e seu futuro”, afirma Jaime Nadal, representante do 
UNFPA no Brasil. 

Para o dirigente, o desenvolvimento do país não é apenas uma responsabilidade do 
Estado, mas de vários diferentes setores, entre eles o setor privado. Por isso, o Fundo 
da ONU busca parcerias amplas, como a Aliança pela Saúde e pelos Direitos Sexuais e 
Reprodutivos no Brasil. 

A campanha Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro busca também promover 
especialmente três dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações 
Unidas — o ODS 3, que visa assegurar vida saudável e promover o bem-estar para 
todas as pessoas, em todas as idades; o ODS 5, que defende a igualdade de gênero e o 
empoderamento de todas as mulheres e jovens; e o ODS 17, que determina o 
fortalecimento de parcerias globais para o desenvolvimento sustentável. 

Sobre a Aliança pela Saúde e pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos no Brasil 

A Aliança é uma iniciativa dos setores privado e filantrópico em parceria com o Fundo 
de População das Nações Unidas (UNFPA) e apoio da Embaixada dos Países Baixos, 
para a promoção da saúde e garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. A primeira 
grande ação da aliança é a campanha Ela Decide, que tem como objetivo promover o 
empoderamento e os direitos das mulheres para que alcancem seu pleno potencial e 
possam fazer valer suas decisões sobre sua sexualidade e reprodução. Em outras 
palavras, para que as mulheres no Brasil possam decidir livremente sobre sua 
sexualidade e, também, sobre quando e quantos filhos desejam ter ou não ter. 

Fazem parte da Aliança o Fundo de População das Nações Unidas e as empresas Bayer, 
MSD, Reckitt Benckiser, Semina e o Instituto Ethos. 

Serviço 
Lançamento da campanha Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro e apresentação 
pública da Aliança pela saúde e pelos direitos sexuais e reprodutivos no Brasil 



Data: 26 de abril de 2018 
Horário: a partir das 18h 
Local: Auditório do 3º andar do Rooftop 5/Complexo do Instituto Tomie Ohtake (Rua 
Coropés, 88, Pinheiros, São Paulo) 

Entrada gratuita com vagas limitadas, mediante inscrição prévia. 
Para saber mais e fazer a inscrição para o evento, 
acesse www.eladecide.org/lancamento 

FONTE:http://www.eladecide.org/lancamento/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 

 

 

 

 


