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Roteiro de pesquisa em gestão de desastres para a 
região da ASEAN 

Projeto de Plataforma de Gerenciamento de Desastres Baseado na Ciência da ASEAN 

(ASDMP) 

Este roteiro de pesquisa de gestão de desastres para a região da ASEAN foi criado na 
esperança de orientar o processo de alcançar o objetivo de se tornar um líder global 
em gerenciamento de risco de desastre (DRM) e redução de risco de desastre (RRD) 
até 2025. 

O principal objetivo do roteiro é priorizar a pesquisa que precisa ser feita na região da 
ASEAN, a fim de melhorar as práticas e políticas de DRM e de gestão relevantes para os 
países membros da ASEAN. O roteiro centra-se nas necessidades tanto dos cientistas 
como dos decisores políticos que se concentram e trabalham na região da ASEAN. Ele 
fornece uma estrutura orientadora para os futuros tópicos de pesquisa que podem ser 
identificados e criados em projetos potenciais que contribuirão para os processos de 
tomada de decisão no desastre e outros setores relevantes. 

Este roteiro fornece uma visão geral dos problemas atuais de RRD / DRM, as atuais 
políticas e capacidades de RRD / DRM e os avanços atuais em RRD / DRM na região da 
ASEAN. Em seguida, estabelece metodologias para determinar e priorizar as opções de 
RRD, antes de delinear os roteiros de pesquisa regionais e específicos do país para 
riscos naturais específicos. 

FONTE:https://ahacentre.org/wp-content/uploads/2018/03/ASEAN-Region_Disaster-

Management_0228_optimize.pdf 



 

Fortalecendo as Capacidades Científicas para o 
Desenvolvimento Sustentável e a Redução do Risco de 
Desastres: Estratégia Regional de Pesquisa 

A Estratégia Regional de Pesquisa apresenta um plano de trabalho para a Iniciativa do 
Cinturão Digital e Estrada (DBAR) para apoiar o desenvolvimento sustentável e a 
redução do risco de desastres. A iniciativa defende o uso de grandes dados da Terra e 
demonstra possíveis aplicações para mais de sessenta países. Também promove a 
cooperação entre países como parte da Iniciativa Faixa e Estrada.  

Esta estratégia abrangente é o resultado de um workshop internacional e de um curso 
de treinamento regional. Apresenta um roteiro para a convergência regional e para a 
construção de estratégias e planos nacionais. Os principais objetivos são os seguintes: 

• Realizar pesquisas inovadoras e orientadas para a implementação no campo da 
RRD através de colaboração e parceria; 

• Fortalecer as capacidades nacionais de pesquisa para permitir a tomada de 
decisões informadas em diferentes aspectos da redução do risco de desastres; 

• Promover o desenvolvimento de jovens profissionais e pesquisadores por meio 
de programas de treinamento e capacitação  

O relatório apresenta doze itens de ação-chave em quatro áreas prioritárias e dentro 
de um prazo de dez anos. Os destaques e os próximos passos incluem os sete pontos a 
seguir: 

• DBAR - Grupo de Trabalho de Pesquisa sobre Desastres (Risco) formado; 
• Programa Integrado de Apoio à Pesquisa em Vulnerabilidade Digital e Social, 

lançado em 4 países, a saber, Bangladesh, Nepal, Paquistão e Sri Lanka; 
• O Programa Regional de Capacitação para o Clima e a Redução do Risco de 

Desastres foi lançado, com 15 países já cobertos para a criação de um quadro 
de jovens profissionais; 

• Relatórios anuais e relatórios específicos de eventos a serem gerados de acordo 
com a execução do plano de trabalho. Relatório substantivo, como Relatórios 
Regionais de Situação sobre o tema, a ser abordado em fases posteriores; 

• Programa Regional de Pesquisa a ser lançado sobre a seca na Ásia, cobrindo as 
mudanças climáticas, água, agricultura, estresse hídrico urbano e tais temas; 

• Capacidade de coordenação regional a ser fortalecida no IRDR, com o objetivo 
de atingir os 60 países da DBAR; 

• Os vínculos com a sociedade civil devem ser fortalecidos imediatamente, para 
serem estendidos com os esforços subsequentes de engajamento com o setor 
privado e a mídia. Programa de intercâmbio de bolsas e bolsas a ser 
estabelecido, ligando as ciências sociais ao programa. 



FONTE:http://www.irdrinternational.org/2017/01/20/a-new-publication-focused-on-dbar-drr-

strengthening-science-capacities-for-sustainable-development-and-disaster-risk-reduction-regional-

research-strategy/ 

 

Enfrentando o risco: opções e desafios para garantir que 
o risco climático / de desastres seja o financiamento e o 
seguro para as pessoas pobres 

Este relatório avalia o valor do seguro como uma abordagem para reduzir o clima e o 
risco de desastre entre pessoas pobres e vulneráveis e identifica as principais opções e 
desafios. Avalia a Parceria Global da InsuResilience e recomenda que a Parceria crie 
mais evidências do que funciona para pessoas pobres, invista em modelos de negócios 
pró-pobres e assegure que os esquemas de seguro desenvolvidos façam parte de uma 
abordagem mais ampla para reduzir os riscos e as desigualdades que fazem as pessoas. 
vulnerável a desastres. 

O financiamento dos riscos climáticos e de desastres poderia desempenhar um papel 
útil se for parte de uma abordagem que inclua a redução de riscos, se fortalecer a 
proteção social e se tiver participação real da sociedade civil. O seguro, como um 
componente do financiamento de risco, poderia ter um papel de suporte se 
cuidadosamente planejado - tendo em mente as limitações, incluindo o risco de piorar 
a renda e a desigualdade de gênero. 

FONTE:https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bp-facing-risk-climate-

disaster-insurance-160418-en.pdf 

 

Integração da adaptação às mudanças climáticas nos 
sistemas de governança no Sul da Ásia: um marco 
analítico e exemplos da prática 

Este documento enfoca o desafio da governança de se adaptar aos impactos das 
mudanças climáticas. Adaptação requer uma mudança na forma como os governos 
'fazem' o desenvolvimento: eles agora precisam considerar os impactos das mudanças 
climáticas ao fazer investimentos, planejamento e decisões políticas. Esta ideia de 
adaptação do mainstreaming à mudança climática dentro do desenvolvimento está 
bem estabelecida, mas a dimensão de governança deste processo de mainstreaming é 



muitas vezes marginalizada na prática. Em contextos onde a governança já é um 
desafio, a capacidade de se adaptar efetivamente às mudanças climáticas é 
particularmente limitada. Governos de todo o mundo estão experimentando 
diferentes abordagens para lidar com as mudanças climáticas, apoiadas por 
consultores técnicos, doadores e pela sociedade civil, mas muitas vezes com uma 
abordagem fragmentada para abordar as dimensões da governança.  

Este documento baseia-se nas lições da experiência do programa Action on Climate 
Today (ACT) sobre o fortalecimento dos sistemas de governança para proporcionar 
adaptação. O documento apresenta uma estrutura analítica geral para integrar a 
adaptação às mudanças climáticas nos sistemas de governança. Isso foi desenvolvido 
com base em uma revisão da literatura existente e na análise das dimensões de 
governança do combate às mudanças climáticas, bem como da experiência do 
programa ACT. Abrange tanto o processo de integração como o contexto e baseia-se 
em três dimensões que são relevantes a vários níveis: 1) pontos de entrada para 
integrar as alterações climáticas no processo de planeamento e política; 2) o ambiente 
propício ou 'sistema' que suporta a integração; e 3) impulsionadores da economia 
política dentro do sistema.  

O artigo conclui oferecendo a estrutura de governança da mudança climática como 
uma ferramenta flexível e adaptativa de apoio à decisão para examinar as 
oportunidades de integrar a adaptação às mudanças climáticas nos processos de 
governança e as principais considerações necessárias para alcançar esse objetivo. 

FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OPM_ACT_LP_Governance_Paper_fin

al.pdf 

 

Financiando a adaptação às mudanças climáticas: 
incorporação nos orçamentos do governo 

Destinado a praticantes de clima e desenvolvimento, este documento de 
aprendizagem apresenta os cinco elementos principais da Estrutura de Financiamento 
para o Crescimento Resiliente (FFRG) do programa Ação sobre o Clima Hoje: 

• Avaliando os gastos com mudanças climáticas: Monitorando os níveis de gastos 
em adaptação climática. 

• Determinando perdas e danos induzidos pelo clima: Examinando o impacto 
econômico da mudança climática em nível nacional, subnacional ou setorial. 

• Avaliar o tamanho da lacuna de adaptação: estimar a diferença entre o nível 
atual de gastos e a quantidade necessária para evitar perdas e danos 
relacionados ao clima. 

• Examinando os possíveis fluxos financeiros futuros: Entendendo o nível de 
financiamento que está disponível em diversas fontes. 



• Preenchendo a lacuna de adaptação: realinhando o financiamento com áreas 
de adaptação prioritárias, encontrando novas fontes de financiamento e 
construindo estruturas e sistemas institucionais. 

A estrutura do FFRG foi aplicada no sul da Ásia, mas pode ser usada para informar 
políticas e práticas em todo o mundo. Uma descrição completa do trabalho da ACT 
pode ser encontrada no documento de aprendizagem ACT associado: Integração, 
acesso e institucionalização do financiamento para a adaptação às mudanças 
climáticas. 

FONTE:http://www.acclimatise.uk.com/wp-

content/uploads/2018/02/Financing_climate_adaptation_ACT_Learning_Brief.pdf 

 

O cenário do terremoto da HayWired - Implicações da 
engenharia 

Pesquisa de Pesquisas Geológicas dos EUA Relatório 2017–5013 – I – Q 

O Cenário do Terremoto da HayWired - Implicações de Engenharia é o segundo volume 
do Relatório de Investigações Científicas da US Geological Survey (USGS) 2017–5013, 
que descreve o cenário HayWired, desenvolvido pela USGS e seus parceiros. O cenário 
é uma sequência de terremotos hipotética, mas cientificamente realista, que está 
sendo usada para entender melhor os riscos para a região da Baía de São Francisco 
durante e após um terremoto de magnitude 7 (mainshock) na Falha de Hayward e seus 
abalos secundários. 

Análises neste volume sugerem que (1) 800 mortes e 16.000 feridas não fatais 
resultam de tremores sozinhos, além de perdas de propriedades e interrupção direta 
de negócios de mais de US $ 82 bilhões devido a tremores, liquefação e deslizamentos 
de terra; (2) o código de construção é projetado para proteger vidas, mas mesmo se 
todos os edifícios na região cumprissem os códigos de construção atuais, 0,4% 
poderiam entrar em colapso, 5% não seria seguro para ocupar e 19% poderiam ter uso 
restrito; (3) as pessoas esperam, preferem e estariam dispostas a pagar por uma maior 
resiliência dos edifícios; (4) mais de 22.000 pessoas poderiam necessitar de extração 
de elevadores paralisados, e mais de 2.400 pessoas poderiam necessitar de resgate de 
prédios desmoronados; (5) o residente médio da baía leste pode perder o serviço de 
água por 6 semanas, alguns por até 6 meses; (6) prédios de escritórios altos de 
estrutura de aço antigos e novos prédios residenciais de concreto armado no centro de 
São Francisco e Oakland podem ficar inutilizáveis por até 10 meses; (7) cerca de 450 
grandes incêndios podem resultar em uma perda de área de construção residencial e 
comercial equivalente a mais de 52.000 residências unifamiliares e causar perdas de 
propriedade (construção e conteúdo) próximas de US $ 30 bilhões; e (8) combinar o 
alerta antecipado do terremoto (ShakeAlert) com ações de “queda, cobertura e 
retenção” poderia prevenir até 1.500 ferimentos não fatais em 18.000 ferimentos não 



fatais estimados totais devido a tremores e riscos de liquefação. (7) cerca de 450 
grandes incêndios podem resultar em uma perda de área de construção residencial e 
comercial equivalente a mais de 52.000 residências unifamiliares e causar perdas de 
propriedade (construção e conteúdo) próximas de US $ 30 bilhões; e (8) combinar o 
alerta antecipado do terremoto (ShakeAlert) com ações de “soltar, cobrir e segurar” 
poderia prevenir até 1.500 ferimentos não fatais em 18.000 ferimentos não fatais 
estimados totais devido a tremores e riscos de liquefação. (7) cerca de 450 grandes 
incêndios podem resultar em uma perda de área de construção residencial e comercial 
equivalente a mais de 52.000 residências unifamiliares e causar perdas de propriedade 
(construção e conteúdo) próximas de US $ 30 bilhões; e (8) combinar o alerta 
antecipado do terremoto (ShakeAlert) com ações de “queda, cobertura e retenção” 
poderia prevenir até 1.500 ferimentos não fatais em 18.000 ferimentos não fatais 
estimados totais devido a tremores e riscos de liquefação. 

FONTE:https://pubs.usgs.gov/sir/2017/5013/sir20175013iq.pdf 

 

 

Atrizes e youtubers aderem a campanha do Fundo de 
População da ONU sobre saúde sexual e reprodutiva 

 

Da esquerda para direita, Juliana Alves, Jout Jout, Gabi Oliveira e Bella Piero. Imagem: 

UNFPA/Ela Decide 

As atrizes Juliana Alves e Bella Piero e as youtubers Gabi Oliveira, do canal DePretas, e 
Julia Tolezano, a Jout Jout, decidiram se unir à ONU para defender o empoderamento 
feminino e o direito à saúde sexual e reprodutiva. O quarteto participa da campanha 
“Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro”, iniciativa do Fundo de População das Nações 
Unidas (UNFPA) que chega nesta semana às redes sociais. 



Inspirada na ação global “She Decides”, o projeto nacional 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. 

Para alcançar especialmente as mulheres jovens, a iniciativa convidou Juliana, Bella, 
Gabi e Jout Jout para abraçar a ideia. As quatro aceitaram a convocação da ‘Ela Decide’ 
e já estão nas peças da campanha que em poucos dias chega às ruas e à internet. 

O lançamento da campanha acontece na próxima quinta-feira (26), no Instituto Tomie 
Ohtake, em São Paulo. O evento é gratuito e aberto ao público. Saiba como 
participar clicando aqui. 

A “Ela Decide” é a primeira ação da Aliança pela Saúde e pelos Direitos Sexuais e 
Reprodutivos no Brasil – mobilização de organizações do setor privado e filantrópicas, 
em parceria com o UNFPA e com apoio da Embaixada dos Países Baixos. Instituições 
querem ampliar e qualificar o debate público sobre o tema e angariar contribuições 
técnicas e financeiras de cada um dos apoiadores. 

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 aos desafios de saúde sexual e reprodutiva. 

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. 

Para o representante do UNFPA no país, Jaime Nadal, o desenvolvimento do Brasil não 
é apenas uma responsabilidade do Estado, mas de diferentes segmentos da sociedade. 

“Apesar dos muitos avanços no Brasil nas últimas décadas, ainda são necessários 
esforços de vários setores da sociedade, inclusive da iniciativa privada, para tornar o 
acesso à informação e aos serviços de saúde universais e integrais. Esse acesso é 
fundamental para assegurar que mulheres e jovens possam decidir com autonomia 
sobre sua sexualidade, sobre ter ou não ter filhos e o melhor momento em suas vidas 
para a maternidade”, afirma. 

Informações à imprensa: 

Ludmila Azevedo – ludmilaazevedo@gmail.com tel. 11. 97161-9753 

Rachel Quintiliano – rachelqtl@gmail.com tel. 11. 99969-9797 

 



 

 

 

Poluentes de vida curta ameaçam clima, saúde e 
produção agrícola na América Latina, diz ONU 

Até 2050, se adotarem medidas para combater os poluentes de vida curta, países da 
América Latina e do Caribe poderão reduzir em 0,9ºC o aumento da temperatura 
regional. A estimativa é de um relatório divulgado neste mês (19) pela ONU Meio 
Ambiente, que alerta para os riscos à saúde, à natureza e à produção agrícola de 
substâncias como o metano, o carbono negro, os hidrofluorocarbonos (HFC) e o 
ozônio. 

A pesquisa da agência das Nações Unidas aponta que reduções desses compostos 
químicos poderiam provocar uma queda de 26% no número de mortes prematuras 
causadas pela poluição do ar por partículas finas. Quando considerados os óbitos 
associados à contaminação por ozônio, o índice poderia chegar a 40%. 

A ONU Meio Ambiente estima que, em 2010, 64 mil pessoas morreram na América 
Latina e no Caribe devido à exposição a esses materiais. 

Estratégias para mitigar os poluentes de vida curta também permitiriam evitar perdas 
anuais de 3 a 4 milhões de toneladas de cultivos básicos. 

De acordo com o levantamento, em 2010, o ozônio foi responsável por um prejuízo de 
7,4 milhões de toneladas em produtos agrícolas, como soja, milho, trigo e arroz. 

Segundo a análise da ONU, até 2050, a mortalidade prematura, associada às partículas 
finas e ao ozônio, poderá dobrar. Já as perdas da agricultura poderão alcançar 9 
milhões de toneladas por ano. 

Ozônio 

O ozônio é um gás que se forma tanto nas altas camadas da atmosfera (a 

estratosfera), como nas baixas (a troposfera). Na estratosfera, a substância protege a 

vida terrestre da radiação ultravioleta do sol. Mas na troposfera, ela atua como um 

poluente perigoso. O ozônio é um dos principais componentes de névoa urbana e o 

terceiro maior causador do aquecimento global, atrás apenas do metano e do gás 

carbônico. Pesquisas associaram o contato com a substância a índices mais altos de 

infartos, acidentes vasculares cerebrais, doenças cardiovasculares e problemas 

reprodutivos e de desenvolvimento. O gás também reduz o rendimento das safras e a 

qualidade e produtividade das plantações. 



Podendo permanecer na atmosfera desde horas até dias, o ozônio é considerado um 

poluente secundário, pois não é emitido diretamente por uma atividade humana. Na 

verdade, a substância se forma quando gases precursores, como o metano, o 

monóxido de carbono e o óxido de nitrogênio, reagem na presença da luz solar. Por 

isso, é tão importante reduzir as emissões de metano. 

A ONU Meio Ambiente lembra que o potencial de aquecimento atmosférico dos 
poluentes de vida curta é bem mais alto que o do gás carbônico, podendo atingir um 
valor mil vezes maior que a taxa atribuída ao dióxido de carbono. 

A agricultura, o transporte e a refrigeração doméstica e comercial são, 
respectivamente, os maiores responsáveis pelas emissões de metano; carbono negro e 
partículas tóxicas finas; e hidrofluorocarbonos. 

Soluções 

O relatório das Nações Unidas apresenta medidas para diminuir as emissões desses 
compostos que desregulam o clima e ameaçam a vida no planeta. 

Para combater o metano, são necessárias mudanças em quatro setores-chave – 
produção e distribuição de petróleo e gás, gestão de resíduos, mineração de carvão e 
agricultura. A pesquisa recomenda práticas de captura e uso dos gases liberados na 
produção de petróleo e gás; separação e tratamento dos resíduos sólidos municipais 
que sejam biodegradáveis; e captura do biogás proveniente do esterco do gado. 

Até 2050, estratégias poderiam reduzir em 45% as emissões de metano. 

Metano 

O metano é o segundo gás com maior impacto sobre o aquecimento do planeta, depois 

do gás carbônico. A América Latina e o Caribe respondem por aproximadamente 15% 

de todas as emissões dessa substância. Quase todo o metano liberado na atmosfera 

vem de três setores: agricultura (cerca de 50%); produção e distribuição de carvão, 

petróleo e gás (em torno de 40%); e gestão de resíduos (por volta de 10%). O gás 

permanece na atmosfera por aproximadamente 12 anos e é considerado um 

importante precursor do ozônio. 

O volume de carbono negro liberado nos países latino-americanos e caribenhos 
também pode ter queda considerável – de 80% – até 2050. Para isso, governos devem 
adotar normas equivalentes ao padrão europeu para regular os veículos a diesel, além 
de incorporar filtros para as partículas liberadas pelo combustível nesses automóveis. 

Outras iniciativas exigidas são a eliminação dos veículos de altas emissões; a 
modernização de cozinhas e estufas; e a proibição da queima a céu aberto de resíduos 
agrícolas. 

No caso dos hidrofluorocarbonos, a ONU Meio Ambiente recomenda a substituição 
desses compostos por alternativas que não tenham impacto sobre as variações do 



clima. Os HFCs são usados principalmente nos sistemas de refrigeração e ar 
condicionado, bem como na confecção de espumas isolantes e mecanismos de disparo 
aerosol. Até 2020, o consumo dessas substâncias deverá dobrar. Uma vez no 
ambiente, elas permanecem de 15 a 29 anos na atmosfera. 

“Muitos países já estão implementando medidas para eliminar as emissões 
procedentes dos setores de transporte e energia, mas sua aplicação não é uniforme na 
região”, avalia a chefe da Secretaria da Coalizão Clima e Ar Limpo, Helena Molin 
Valdés. 

“Políticas públicas mais exigentes e um maior controle da contaminação podem 
impulsionar os incentivos econômicos e os benefícios para a ação climática, a saúde, a 
agricultura e o desenvolvimento sustentável. É essencial agir rapidamente.” 

Carbono negro 

O carbono negro é formado a partir da combustão incompleta de combustíveis fósseis 

ou biocombustíveis. A substância contribui para a produção de partículas finas, 

associadas a doenças pulmonares e cardiovasculares, derrames, infartos, patologias 

respiratórias crônicas, como bronquite, e agravamento da asma. 

A América Latina e o Caribe são responsáveis por menos de 10% do total global de 

emissões de carbono negro geradas pelo homem, excluindo da estimativa os incêndios 

florestais e em regiões de savana. O transporte e a queima residencial de combustíveis 

sólidos para o preparo de alimentos e aquecimento residencial são a causa de 75% das 

emissões na região. Mais de 60% delas vêm do Brasil e do México. 

Para o diretor da ONU Meio Ambiente para a América Latina e o Caribe, Leo Heileman, 
nações devem se inspirar nas soluções apresentadas pelo levantamento. 

“Se os países da região as adotarem, contribuirão para manter o aumento da 
temperatura do planeta abaixo do limiar de 2ºC estabelecido no Acordo Climático de 
Paris”, afirmou o representante do organismo internacional. 

O relatório Avaliação Integrada dos Poluentes Climáticos de Vida Curta é o primeiro do 
tipo elaborado pela agência das Nações Unidas e reúne trabalhos de 90 autores, 
coordenados por um grupo de especialistas. A publicação foi lançada pela ONU em 
parceria com a Coalizão Clima e Ar Limpo. 

FONTE:https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/comunicado-de-prensa/america-

latina-y-el-caribe-puede-reducir-en-casi-1degc-el 

FONTE:http://ccacoalition.org/en/resources/integrated-assessment-short-lived-climate-pollutants-

latin-america-and-caribbean 

 

 



 

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 

           

 

 

 


