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Chip é arma para salvar pet de enchente 

 

Funcionário da Prefeitura realiza a microchipagem em gato no bairro Piracambaia, em Barão Geraldo 

Uma ação inusitada realizada pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal 
(DPBEA), da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, em parceria com a Defesa Civil, prevê uma estratégia para o salvamento 
de animais domésticos em situações de enchente. Os dois órgãos realizaram no 
sábado (20) um dia de microchipagem de cães e gatos no bairro Piracambaia, no 
distrito de Barão Geraldo, área rural vulnerável às cheias do rio Atibaia. 

Os animais domésticos do Piracambaia receberam chip de identificação para que não 
sejam abandonados ou morram no caso de enchentes. Esta é a primeira ação do 
gênero realizada na cidade, que será depois estendida ao bairro Vila das Garças, na 
mesma região e igualmente vulnerável. "Com essa medida, o DPBEA inclui os locais de 
moradia dos animais no sistema de cadastramento e pode fazer o gerenciamento das 



residências, identificar os locais de maior risco e tomar as medidas necessárias em 
caso de enchentes", explica o médico veterinário Paulo Anselmo, do DPBEA. 

Uma das ações consiste em montar grupos para levar os animais para locais seguros. 
"Com a chipagem teremos a noção exata de onde estão os animais nas áreas que mais 
alagam. Isso facilita a ação em casos de emergência", reforça Anselmo. 

A região do Piracambaia é a área de maior risco em Campinas porque além de ser 
margeada pelo Rio Atibaia, é cercada por um complexo de dez lagoas, o que aumenta 
ainda mais o desafio para ações de resgate em situações de enchente. 

Para prevenir danos, a Prefeitura, em parceria com a Associação de Moradores do 
Bairro Piracambaia e o Governo do Estado, desenvolveu um plano de salvamento de 

vidas, que já inclui pessoas. Esse plano faz parte do Projeto Comunidade 
Resiliente que tem como principal objetivo melhorar a capacidade de resposta do 

município às situações de risco. 

A Defesa Civil já instalou no bairro um sensor de alagamento que alerta os moradores 
e facilita ações de salvamento. O mesmo órgão também realizou treinamento com a 
participação da comunidade local. Na ocasião, a Sanasa contribuiu com a instalação de 
um reservatório coletivo de mil litros de água potável para ser usado em caso de 
isolamento da comunidade. 

Os próximos planos da Defesa Civil são ampliar esse trabalho para outras áreas da 
cidade que apresentam vulnerabilidade. 

Até o fechamento desta edição, o DPBEA não havia divulgado o levantamento de 
quantos animais foram microchipados na ação. 

FONTE:http://correio.rac.com.br/_conteudo/2018/01/campinas_e_rmc/517285-chip-e-arma-para-

salvar-pet-de-enchente.html 

 

 

Percepções de donos de animais na América Latina 

urbana sobre proteção de seus animais durante 

desastres 

A inclusão de animais no planejamento de contingência de emergência ainda não é 

prática comum em muitos países. O objetivo deste trabalho é avaliar a necessidade 

e a viabilidade dessa inclusão na América Latina. 

O estudo pesquisou 1.882 donos de animais em áreas urbanas na Colômbia, Costa 

Rica e México para avaliar percepções de donos de animais em relação aos animais 

em emergências. 



 Em geral, 74,5 por cento (intervalo de confiança 72,5-76,5) disseram que levariam 

seus animais se fossem evacuados. Apenas 16% (14,5-17,8) deixariam seus animais 

para trás. A vacinação regular foi realizada por 70,5% dos proprietários (68,0-72,5): 

de 63,6% (60,8-66,2%) no México para 87,5% (84,3-90,0) na Colômbia. As pessoas 

em níveis socioeconômicos mais baixos eram menos propensas a levar animais ao 

veterinário, a vaciná-los ou a identificá-los e mais propensos a deixar seu animal 

para trás durante a evacuação. 

Implicações práticas 

- Os resultados indicam tanto a necessidade como o provável sucesso de um 

processo de planejamento de contingência animal em áreas urbanas da América 

Latina. 

FONTE:http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/09653561211202692 

 

 

Ritmo das mudanças climáticas é ‘ameaça existencial 
para o planeta’, alerta ONU 
 

A tendência de crescimento das temperaturas globais, marcada pelo acúmulo de 
recordes em 2015 e 2016, manteve o ritmo no ano passado. 

A agência meteorológica das Nações Unidas alertou nesta quinta-feira (18/01) que a 
pressão contínua sobre o Ártico em 2017 terá “repercussões profundas e duradouras 
no nível do mar e nos padrões climáticos em outras partes do mundo”. 

“A tendência de temperatura em longo prazo é muito mais importante do que o 
ranking de anos individuais, e essa tendência é ascendente”, disse Petteri Taalas, 
secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial (OMM), um organismo técnico 
vinculado à ONU. 

Uma análise da OMM mostrou que, enquanto 2016 mantém o recorde de ano mais 
quente (1,2°C), 2017 – que chegou a aproximadamente 1,1°C acima da era pré-
industrial – foi o ano mais quente sem o El Niño. Segundo os estudos da agência, isso 
pode impulsionar as temperaturas globais a cada ano. 

Descrevendo o ritmo acelerado das mudanças climáticas como “uma ameaça 
existencial para o planeta”, o representante especial do secretário-geral da ONU para 
a Redução do Risco de Desastres, Robert Glasser, disse: “Uma série de três anos 
recordes de calor, cada um acima de 1° Celsius, combinado com perdas econômicas 



recordes nos desastres em 2017, deve mostrar a todos nós que estamos enfrentando 
uma ameaça existencial para o planeta que requer uma resposta drástica”. 

“Estamos ficando perigosamente perto do limite do aumento de temperatura de 2°C 
estabelecido no Acordo de Paris e o objetivo desejado de 1,5° será ainda mais difícil de 
ser mantido nos níveis atuais de emissões de gases de efeito estufa”, ressaltou. 

Registrando as mesmas temperaturas médias globais, 2017 e 2015 foram anos 
praticamente indistinguíveis, já que a diferença é inferior a um centésimo de grau – 
inferior à margem de erro estatística. 

“Dezessete dos 18 anos mais quentes registrados foram durante este século e o nível 
de aquecimento nos últimos três anos tem sido excepcional”, afirmou Taalas, 
ressaltando: “O calor do Ártico foi especialmente observado e isso terá repercussões 
profundas e duradouras no nível do mar e nos padrões climáticos em outras partes do 
mundo”. 

Diferença da temperatura de 2017 (em °C) em relação à média de 1981-2010. Foto: 
OMM 

A temperatura média global em 2017 foi de cerca de 0,46°C acima da média de longo 
prazo de 1981-2010 de 14,3°C – uma linha de base de 30 anos utilizada pelos serviços 
meteorológicos e hidrológicos nacionais para avaliar as médias e a variabilidade dos 
principais parâmetros climáticos. Elas são importantes para setores sensíveis ao clima, 
como gerenciamento de água, energia, agricultura e saúde. 

O clima também tem uma variação natural devido a fenômenos como o El Niño, que 
tem uma influência de aquecimento, e La Niña, que tem uma influência de 
esfriamento. 

“As temperaturas contam apenas uma pequena parte da história. O calor em 2017 foi 
acompanhado pelo clima extremo em muitos países pelo mundo”, acrescentou Taalas. 
Segundo ele, os Estados Unidos tiveram seu ano mais difícil em termos de clima e 
desastres climáticos, enquanto outros países viram seu desenvolvimento desacelerado 
ou revertido por ciclones tropicais, inundações e secas. 

Em março, a OMM emitirá o relatório completo sobre o estado do clima em 2017, 
fornecendo uma visão abrangente da variabilidade e tendências da temperatura, 
eventos de alto impacto e indicadores de longo prazo das mudanças climáticas – como 
o aumento das concentrações de dióxido de carbono, o gelo marinho antártico e 
ártico, o aumento do nível do mar e a acidificação dos oceanos. 

O relatório de março incluirá informações enviadas por uma ampla gama de agências 
das Nações Unidas sobre impactos humanos, socioeconômicos e ambientais, parte de 
um impulso para fornecer um documento de políticas mais abrangente e completo da 
ONU para os tomadores de decisão, no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). 



Glasser expressou preocupação pelo fato de que as mudanças climáticas, combinadas 
com a pobreza, a destruição dos ecossistemas e o uso inapropriado da terra, estão 
levando mais pessoas a deixar suas casas. 

“Precisamos de níveis maiores de ambição para reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa, combinados com ações concretas para reduzir o risco de desastres, 
especialmente nos países menos desenvolvidos, que contribuem pouco para a 
mudança climática”, ressaltou. 

FONTE:http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58442#.WmO2T66nHIW 

 

 

Avaliando a proteção financeira contra desastres: uma 

nota de orientação sobre a realização de um diagnóstico 

de risco de risco de desastre 

Esta nota de orientação destina-se a ajudar os profissionais de desenvolvimento a 
reunir informações relevantes, realizar análises e apresentar ambas em um quadro 
padronizado de diagnóstico de risco de desastres. Além da nota de orientação em si, 
este documento compreende um questionário para ajudar os profissionais a reunir 
informações importantes para um diagnóstico (anexo I) e um esboço sugerido para um 
diagnóstico de país (anexo II). O quadro geral que está subjacente ao diagnóstico 
proposto é amplamente aplicável, assim como as questões que os profissionais devem 
procurar responder no início de um envolvimento no financiamento de risco de 
desastres. 

Esta nota de orientação trata de cinco áreas principais: impacto de desastres passados 
(seção A); abordagem atual para o financiamento de risco de desastres (seção 
B); revisão do mercado interno e dos mercados de capitais (seção C); análise de 
lacunas de financiamento (seção D); e resumo e opções para consideração (seção 
E). Os resultados desta nota de orientação podem contribuir para o desenvolvimento 
de estratégias de financiamento de risco de desastres, que estabelecem prioridades 
políticas para atender às necessidades de financiamento pós-desastre. 

FONTE:https://www.adb.org/sites/default/files/publication/330846/assessing-financial-protection-
against-disasters.pdf 



 

Seguro de seca agrícola: a Áustria como estudo de caso 

Esta ficha informativa centra-se na Áustria como um país que está implementando 
políticas de seguro agrícola mais abrangentes ao expandir os subsídios premium para 
substituir a compensação ad-hoc por danos causados por condições climáticas 
duradouras. O seguro de rendimento baseado em indenização no país agora inclui 
uma opção para produtos baseados em índice contra certas condições, como uma 
redução na precipitação, em vez de perda de rendimento real. 

Esta ficha descreve a configuração do seguro austríaco e o envolvimento público 
nele. A informação baseia-se em entrevistas expertas com representantes do Austrian 
Hail Insurance e do Ministério austríaco da agricultura, silvicultura, meio ambiente e 
água (BMLFUW), bem como informações oficiais de ambas as instituições. 

FONTE:http://pure.iiasa.ac.at/15067/1/IIASA%20factsheets_droughtins_AT.pdf 

 

PNUD anuncia empresas que receberão apoio para 
explorar carvão sustentável na siderurgia 

Seis empresas foram selecionadas pelo Projeto Siderurgia Sustentável, uma iniciativa 
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), para receber 
assistência técnica e financeira em projetos que produzem ou utilizam carvão vegetal 
sustentável no estado de Minas Gerais. Parceria, que disponibilizará um total de 5 
milhões de reais para as entidades participantes, visa reduzir emissões de gases de 
efeito estufa geradas pelo setor siderúrgico do estado. 

Com o apoio, o PNUD espera promover a criação de tecnologias voltadas para a 
produção responsável do carvão vegetal e para o uso do insumo na fabricação de 
ferro-gusa, aço e ferroligas. No Brasil, cerca de 25% da produção de ferro e aço utiliza 
o carvão vegetal como agente termorredutor, em um processo fundamental para uma 
siderurgia mais eficiente e com menos emissões de substâncias que contribuem para o 
aquecimento global. 

O carvão originário de florestas plantadas, manejadas de forma adequada, diminui a 
liberação de gases que provocam a mudança global do clima e ainda reduz a pressão 
sobre as matas nativas. O Projeto Siderurgia Sustentável busca tornar a produção do 



insumo mais sustentável, além de incentivar o aproveitamento de coprodutos, com 
consequente diminuição de resíduos e diversificação da cadeia produtiva. 

A iniciativa do PNUD beneficiará sete projetos de seis empresas: 

• Instalação ou ampliação de capacidade produtiva de carvão vegetal: 
Biocarbono Produção e Comércio de Carvão Ltda.; PCE Participações, 
Consultoria e Engenharia Ltda.; Plantar Empreendimentos e Produtos 
Florestais Ltda.; Rima Industrial S.A. 

• Melhoria de processos na produção de carvão vegetal sustentável: 
ArcelorMittal Brasil. 

• Queima de gases gerados na produção de carvão vegetal sustentável: 
ArcelorMittal Brasil. 

• Arranjos tecnológicos de uso do carvão vegetal sustentável e/ou de seus 
coprodutos na produção de ferro-gusa, aço e ferroligas: Vallourec Soluções 
Tubulares do Brasil S.A. 

“As informações sobre cada arranjo produtivo apoiado serão amplamente divulgadas e 
para fins de disseminação junto ao setor. Produtores independentes serão 
beneficiados com programas de fomento e capacitação. Desse modo, todos darão sua 
parcela de contribuição para reduzir as emissões causadoras do aquecimento global”, 
afirma o secretário de Mudança do Clima e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, 
Everton Lucero. 

O Projeto Siderurgia Sustentável é implementado pelo PNUD, sob a coordenação 
técnica da pasta federal e com recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF). 
O programa conta com o apoio também do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC), Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e do 
governo de Minas Gerais. 

Apoio ao setor privado 

A seleção dos sete projetos faz parte de um edital que mobilizará 10 milhões de reais 
para alavancar a sustentabilidade na produção de carvão vegetal associada à 
siderurgia. Do montante, 5 milhões serão oferecidos para as empresas e organizações 
escolhidas com a condição de que sejam verificadas quedas reais nas emissões de 
gases do efeito estufa do setor. 

Os recursos financeiros são do Mecanismo de Apoio do Siderurgia Sustentável, cuja 
meta inicial é alcançar uma redução mínima de emissão de 270 kg CO2/tonelada de 
carvão vegetal produzido. Outro objetivo é catalisar, no mínimo, uma capacidade 
produtiva de 80 mil toneladas de carvão vegetal ao ano com o uso de tecnologias ou 
processos sustentáveis. 

“Busca-se, por meio do Projeto Siderurgia Sustentável, fortalecer tanto a base 
tecnológica, com apoio à pesquisa e à inovação, como a capacitação dos produtores 
para a produção sustentável de carvão vegetal oriundo de florestas plantadas. O 



objetivo será alcançado também com base na construção de unidades demonstrativas 
e formação de multiplicadores e extensionistas”, explica a gerente de projetos do 
PNUD, Patrícia Benthien. 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2018/01/18/projeto-

siderurgia-sustent-vel-apresenta-selecionados-em-edital-de-mecanismo-de-apoio-para-produ-o-de-

carv-o-vegetal-sustent-vel.html 

 

EVENTOS 

 

ONU convida estudantes a participar de competição 
mundial de simulados de direitos humanos 

 

Foto de Alexandra Eurdolian da entrada do Palais des Nations, sede da ONU em Genebra. 



O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e a Universidade de 
Pretória convidam estudantes do mundo inteiro a participar da 10ª edição da 
Competição Mundial de Simulações Jurídicas de Direitos Humanos. 

O evento celebrará, também, o 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e 100º aniversário de Nelson Mandela. 

Todo ano, equipes de graduandos e mestrandos apresentam argumentos legais para 
as demais equipes em uma disputa sobre questões de direitos humanos em evidência 
no momento atual. 

As equipes com as maiores notas nas cinco regiões da ONU são convidadas a participar 
da fase final de rodadas orais na Câmara do Conselho de Direitos Humanos, em 
Genebra, na Suíça. O encontro desse ano será entre os dias 15 e 20 de julho. 

O prazo para apresentar candidaturas é 18 de abril de 2018. Todos os detalhes sobre 
como participar estão disponíveis clicando aqui.  

FONTE:http://www.chr.up.ac.za/index.php/projects/world-moot.html 

 

ONU promove curso online sobre como combater lixo 
marinho 
 

Quer conhecer estratégias para combater a poluição dos oceanos? Tem interesse em 
liderar pessoas e organizações que atuam pela defesa da vida marinha? O Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (ONU Meio Ambiente) tem um curso para 
você. A partir de 29 de janeiro, a agência das Nações Unidas promove uma formação 
online e gratuita sobre iniciativas de sucesso para limpar o lixo dos nossos mares. 

As aulas, oferecidas em espanhol, apresentarão estudos de caso e iniciativas bem-
sucedidas, que podem ser adotadas e adaptadas por qualquer cidadão que deseje 
proteger a natureza, independentemente de sua profissão ou de onde mora. 

A capacitação também trará informações sobre a Estratégia Honolulu, uma ferramenta 
de planejamento concebida pela ONU Meio Ambiente e pela Administração Nacional 
Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos para ajudar instituições a implementar 
projetos de recuperação e conservação de ecossistemas marinhos. 

A primeira etapa do curso será uma formação em liderança e tem previsão de duas 
semanas de duração. Quem desejar continuar acompanhando as atividades, poderá 



seguir a segunda etapa — o curso para especialistas —, que deverá ser concluída em 
oito semanas. 

Ao final das aulas, a ONU Meio Ambiente oferece um certificado de conclusão. Saiba 
como se inscrever clicando aqui. 

O curso é fruto de uma parceria entre o organismo das Nações Unidas, a sua 
campanha #MaresLimpos, o centro de formação universitária online Open Universiteit, 
a Parceria Global sobre Lixo Marinho e o Programa Global de Ação para a Proteção do 
Ambiente Marinho de Atividades Terrestres. 

FONTE:https://ou.edia.nl/courses/course-v1:OUNL+MLMOOCES18+2018_1/about 

 

 

Fundo da ONU para a prevenção da tortura recebe 
propostas de projetos 

O Fundo Especial da ONU de prevenção à tortura está recebendo propostas de 
projetos destinados a implementar as recomendações formuladas pelo Subcomitê de 
Prevenção da Tortura da ONU após uma visita a um Estado Parte. 

As propostas devem abordar a aplicação de recomendações específicas feitas aos 
países sobre a implementação eficaz de mecanismos nacionais de prevenção da 
tortura. 

Os projetos selecionados serão financiados e apoiados pelo Fundo. Inscrições devem 
ser feitas até o dia 1 de março de 2018. Para mais informações, 
acesse: http://bit.ly/2kp8Gia. 

FONTE:http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Fund/Pages/SpecialFund.aspx 

 

Fundo da ONU para a prevenção da tortura recebe 
propostas de projetos 

O Fundo Especial da ONU de prevenção à tortura está recebendo propostas de 
projetos destinados a implementar as recomendações formuladas pelo Subcomitê de 



Prevenção da Tortura da ONU após uma visita a um Estado Parte. 

As propostas devem abordar a aplicação de recomendações específicas feitas aos 
países sobre a implementação eficaz de mecanismos nacionais de prevenção da 
tortura. 

Os projetos selecionados serão financiados e apoiados pelo Fundo. Inscrições devem 
ser feitas até o dia 1 de março de 2018. Para mais informações, 
acesse: http://bit.ly/2kp8Gia. 

  

 

ONU recebe candidaturas para relatoria especial sobre 
direito a reunião e associação 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos está recebendo 
candidaturas para o mandato de relator(a) especial da ONU sobre o Direito de Reunião 
e de Associação Pacíficas. 

Prazo é dia 23 de janeiro de 2018. Leia orientações na íntegra: http://bit.ly/2FQhZTJ. 

  

 

ONU abre consulta sobre mecanismo de direitos 
humanos dos povos indígenas 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos está solicitando 
contribuições de povos e pessoas indígenas ao estudo que está sendo realizado pelo 
Mecanismo de Especialistas da ONU sobre Direitos dos Povos Indígenas. 

O estudo tem como foco o tema “consentimento livre, prévio e esclarecido”. As 
contribuições podem ser enviadas em inglês, francês ou espanhol até o dia 28 de 
fevereiro de 2018. Acesse na íntegra: http://bit.ly/2lizKBD. 

FONTE:https://drive.google.com/file/d/1OOkiwEDCRM5r_J2k7-4wAiz5X89mkEqO/view 

  

 



ONU pede sugestões sobre direitos humanos e pessoas 
desaparecidas 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos está recebendo 
contribuições de organizações da sociedade civil com sugestões e informações 
relativas à implementação da resolução A/RES/71/201 da Assembleia Geral da ONU 
sobre pessoas desaparecidas. 

Propostas devem ser enviadas até o dia 2 de março de 2018. Saiba 
mais: http://bit.ly/2mTFN14. 

FONTE:https://drive.google.com/file/d/1WyMgjGXzVadqkQk1Bp2a0EfionuxM2kR/view 
  

 

ONU abre consulta sobre declaração sobre direitos 
humanos de pessoas afrodescendentes 

O Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Afrodescendentes está solicitando que 
todas as partes interessadas enviem submissões relativas à elaboração da Declaração 
sobre a Promoção e Pleno Respeito dos Direitos Humanos de Afrodescendentes. 

As contribuições podem abordar direitos e garantidas específicas que a Declaração 
deverá promover, bem como direitos já previstos por outros mecanismos legais 
internacionais, regionais ou nacionais existentes. 

A elaboração da Declaração foi estipulada pela resolução (A/HRC/35/30) do Conselho 
de Direitos Humanos da ONU, adotada em junho de 2017. As contribuições podem ser 
enviadas até o dia 15 de fevereiro de 2018. 

Leia orientações na íntegra: http://bit.ly/2E3HL60. 

 FONTE:https://drive.google.com/file/d/1iwnb2HOhetvMgnMUr_2T0N6MVM0LE6o7/view 
 

 

ONU pede contribuições da sociedade civil sobre 
participação na vida pública e política 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos está solicitando 



contribuições de organizações da sociedade civil para a elaboração de diretrizes que 
orientem Estados na implementação efetiva do direito de participação na vida pública 
e política. 

As diretrizes serão apresentadas ao Conselho de Direitos Humanos em sua 39ª sessão. 

O prazo para o envio de contribuições é o dia 12 de fevereiro de 2018. Saiba mais em: http://bit.ly/2DgzKd6. 

FONTE:https://drive.google.com/file/d/1YBJLp8HJKiFA83bNCTr9icPOOs7EgfQj/view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 

 

 

 


