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Relacionamentos importam: a aplicação do capital social 
à resiliência a desastres 

O relatório resume a Mesa Redonda Nacional de Resiliência a Desastres da Cruz 
Vermelha, realizada em Melbourne em setembro de 2012, e que reuniu 43 
pesquisadores, formuladores de políticas, órgãos de ponta, organizações sem fins 
lucrativos e membros da comunidade, representando gestão de emergências e setor 
comunitário. explorar a aplicação do capital social à resiliência a desastres. Considera 
o capital social como um tipo de capital, como capital financeiro e humano, que pode 
ser investido e utilizado; e examina em mais detalhes a aplicação do capital social 
como um conceito, para entender melhor a construção da resiliência a desastres em 
indivíduos e comunidades no contexto australiano. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/33453_3345312011redroundtablereportv3fweb

.pdf 

 

O impacto da mudança climática na saúde mental é 
impossível ignorar 

 

Por Prof Helen Berry 

A professora Helen Berry é a professora inaugural de mudança climática e saúde 
mental na Universidade de Sydney. 

Agora é amplamente aceito que a mudança climática é um dos principais riscos de 
saúde do  mundo . Desde aumentar o número de pessoas expostas a ondas de calor 



até aumentar o risco de doenças infecciosas, como a  dengue , as mudanças climáticas 
já estão causando danos significativos. 

Da mesma forma, o  corpo de evidências de  que a mudança climática está 
aumentando a frequência e a ferocidade dos extremos relacionados ao clima está 
aumentando ano a ano. Mais pessoas estão sendo expostas - ou, pior ainda, as 
mesmas pessoas são expostas com mais frequência - a danos, perda de casas e 
empresas, danos ambientais e até mesmo a perda de vidas. 

Todos eles têm efeitos profundos, muitas vezes a longo prazo, sobre a saúde 
mental. No entanto, ainda há relativamente pouca pesquisa sobre esse assunto e 
ainda menos compromisso de fazer algo a respeito. 

Isto é um erro. Uma boa saúde mental é essencial para a nossa capacidade de lidar e 
aproveitar ao máximo o que a vida nos traz, incluindo a mudança climática. Mas não é 
algo que podemos dar por garantido. 

Pesquisa negligenciada 

Todos os anos,  centenas de milhões de pessoas em  todo o mundo sofrem de doença 
mental. Para a maioria das pessoas, isso é assustador, angustiante, confuso e doloroso 
- afetando potencialmente todos os aspectos da vida. Trabalho, relacionamentos, 
finanças, participação comunitária e saúde física são todos tocados. 

No entanto, a doença mental permanece pouco entendida, estigmatizada e temida, 
muitas vezes experimentada em vergonha e isolamento. E as necessidades de 
financiamento para serviços de saúde mental e pesquisa não estão sendo 
adequadamente tratadas em todo o mundo. 

Essa mesma negligência se reflete na pesquisa em torno da saúde mental e das 
mudanças climáticas. Por exemplo, como mostrei em um artigo publicado na  Nature 
Climate Change  na semana passada, uma pesquisa no banco de dados de pesquisa 
online  Scopus  para estudos sobre mudança climática e saúde mental rendeu apenas 
208 publicações entre 2007 e 2018. E dessas, apenas 29 avaliam criticamente saúde 
mental. 

Então, o que a pesquisa disponível nos diz sobre os impactos da mudança climática na 
saúde mental? 

Risco agravante 

No geral, o consenso na literatura científica é que a mudança climática aumentará o 
número de pessoas expostas a eventos extremos e, consequentemente, a  problemas 
psicológicos subsequentes , como preocupação, ansiedade, depressão, angústia, 
perda, luto, trauma e até  suicídio . 



Ondas de calor, por exemplo, são particularmente preocupantes. Pesquisas em toda a 
população australiana mostram que seu impacto na saúde mental é  semelhante ao do 
desemprego . O calor noturno está associado  à redução do sono  -  causa e 
consequência de uma saúde mental precária  - e alguns medicamentos 
psicoativos  tornam-se ineficazes durante as ondas de calor . 

A pesquisa mostrou um aumento nas admissões hospitalares por problemas de saúde 
mental durante as ondas de calor na cidade australiana de Adelaide, e identificou uma 
ligação  entre o calor extremo, o rendimento reduzido das colheitas e os  suicídios nos 
agricultores indianos . 

Os impactos dos desastres relacionados ao clima podem ser mais dramáticos e é aí que 
estão os maiores riscos. Eles podem criar escassez de alimentos, destruir infraestrutura 
pública e interromper o transporte, cortar a energia e a conectividade, danificar a terra 
usada para agricultura e recreação, destruir lugares sagrados e até forçar as pessoas a 
migrar. Medicamentos vitais e auxílios médicos  podem ser perdidos  fugindo de 
eventos extremos, interrompendo a continuidade dos cuidados. 

Reconstrução e recuperação de desastres é extremamente cara. As pressões 
aumentam rapidamente nos profissionais de resposta da linha de frente, como 
serviços de emergência,  enfermeiros  e  farmacêuticos , e outros recursos 
relacionados à saúde pública - incluindo hospitais, casas de repouso e a força de 
trabalho da saúde. 

Essas pressões criam estresse na sociedade e nas comunidades que têm que absorver 
impactos e custos. Voluntários e prestadores de serviços pagos se esgotam, empresas 
e oportunidades econômicas são prejudicadas, a renda é reduzida e a produtividade 
cai. A desigualdade - um dos principais impulsionadores da saúde precária - também 
pode começar a aumentar. 

Pressões no tempo, dinheiro e estresse podem levar as pessoas a gastar menos tempo 
participando de suas comunidades, estando com elas e apoiando umas às outras. Isso 
pode prejudicar a coesão social e as identidades positivas. Para alguns, o isolamento 
pode resultar ou se intensificar. Quando isso acontece, perdemos nossas fontes mais 
críticas de bem-estar mental. 

A literatura científica mostra que os efeitos graves dos desastres na saúde mental 
afetam desproporcionalmente  as pessoas vulneráveis  - especialmente mulheres, 
jovens, migrantes, pessoas com deficiência e minorias étnicas. 

Aflição de inundações 

Inundações no Reino Unido oferece outro exemplo. Uma pesquisa  realizada pela 
Public Health England (PHE) mostra que as  inundações em 2000 em Lewes , no sul da 
Inglaterra, quadruplicaram os níveis comunitários de sofrimento psicológico - e que 
esses problemas psicológicos ainda eram identificáveis quatro anos após uma 
inundação. 



Os pesquisadores do PHE iniciaram um programa de investigações para descobrir mais 
sobre isso e estão analisando os impactos físicos e mentais e os “ estressores 
secundários ” - tais como pressões monetárias relacionadas a inundações, problemas 
com sinistros de seguros e estresse no relacionamento. 

O  primeiro ano da pesquisa  encontrou depressão elevada, ansiedade e transtorno de 
estresse pós-traumático em áreas inundadas, mesmo entre aqueles que não foram 
pessoalmente inundados. As taxas de problemas foram muito maiores nos domicílios 
inundados, especialmente quando as enchentes interromperam os serviços 
domésticos ou de saúde, ou forçaram os moradores a sair de suas casas por um 
tempo. 

Em uma boa notícia, ser prevenido de inundações protegeu as pessoas contra 
impactos na saúde mental - uma lição importante a ser tirada da pesquisa até agora. 

Caminho a seguir 

A pesquisa realizada até agora forneceu uma base sólida para entender como a 
mudança climática afeta a saúde mental. Mas as conexões ainda precisam ser 
analisadas, teorias testadas e outras evidências reunidas. 

Em seu  Plano de Ação para a Saúde Mental Abrangente 2013-2020 , a Organização 
Mundial de Saúde chamou a atenção para a enorme necessidade global não atendida 
de mais e melhor apoio à saúde mental, informado pela pesquisa. 

A complexidade da saúde mental e da mudança climática significa que enfrentar os 
dois juntos requer uma abordagem de " pensamento sistêmico ". Isso descreve o 
panorama geral e o detalhe, incorporando um conjunto complexo de fatores de 
interação - geopolítico, socioeconômico, ecológico e ambiental - para melhor 
identificar as soluções políticas. 

Como todos os sistemas, o sistema de saúde mental da mudança climática tem poder, 
resiliência e impulso. Como resultado, haverá alguns aspectos dos impactos na saúde 
mental - dentro de uma certa faixa de tolerância - que são inevitáveis. 

Trabalhando dentro de um entendimento, o sistema influenciará de maneira útil o 
pensamento político e a pesquisa necessária para informá-lo. É hora de falar sobre 
mudança climática e saúde mental em nossas comunidades locais, nacionais e 
internacionais, sobre caminhos prejudiciais e adaptativos identificáveis no sistema - e 
sobre o que podemos fazer juntos para inibir o primeiro e promover o segundo. 

Por sorte, as pessoas parecem se preocupar com a mudança climática  coletivamente, 
e não com a pessoal , e essa forma de preocupação pode ser aproveitada para motivar 
a ação sobre a mudança climática e impulsionar melhorias na saúde mental. Ambos 
são muito necessários. 

FONTE:https://www.carbonbrief.org/guest-post-impact-climate-change-on-mental-health-

impossible-to-ignore 



 

Ambiente da Austrália em 2017 

Este informativo resume indicadores do ambiente da Austrália no ano de 2017. O 
objetivo é entender como o ambiente da Austrália está mudando, quais informações 
ambientais estão disponíveis atualmente e onde existem lacunas importantes. Esta 
ficha informativa resume uma grande quantidade de informações ambientais e torna a 
informação espacial sobre as condições ambientais mais acessível e facilmente 
interpretada em diferentes níveis de detalhe. 

FONTE:http://www.wenfo.org/wald/wp-

content/uploads/2018/04/AustraliasEnvironment_FactSheet_2017.pdf 

FONTE:http://wenfo.org/ausenv/#/2017/Exposed_soil/Grid/Actual/States_and%20Territories/bar,optio

ns/-23.07/135.08/3/none/Roadmap/Opaque 

 

Atlas de gênero e meio ambiente do Camboja: histórias 
analíticas de vulnerabilidade e possibilidades de 
resiliência 

Este documento visa fornecer uma compreensão mais aprofundada de como o gênero 
informa as vulnerabilidades relacionadas ao meio ambiente e o impacto das mudanças 
climáticas e dos riscos de desastres em diferentes grupos de vidas e meios de vida de 
mulheres e homens no Camboja.  

O projeto analisou dados e mapas existentes para entender os fatores ambientais e a 
resistência às mudanças climáticas. O projeto fornece uma análise de gênero dos 
impactos selecionados das mudanças climáticas e implicações para a redução do risco 
de desastres. Além de criar mais de 60 mapas visuais, uma série de histórias analíticas 
selecionadas foi preparada a partir de diferentes mapas para fornecer informações 
importantes sobre vulnerabilidades de gênero e clima. 

FONTE:https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/8d960343-d3d6-4a2c-8e5a-

618d06321628/resource/df811327-8e9c-45fc-be8a-411676444f8d/download/cambodia-atlas-on-

gender-and-environment.pdf.pdf 

 



Mulheres economicamente desafiadas na gestão de 
risco de desastres: em direção a uma comunidade 
filipina resiliente 

Este estudo mede e descreve o impacto de sessões de preparação para desastres 
sobre a percepção de mulheres com dificuldades econômicas nas Filipinas. Ao usar um 
método de pesquisa qualitativa e quantitativa mista, o estudo constatou que: 1) a 
maioria das mulheres participantes está disposta a se capacitar em preparação para 
desastres; 2) sua conscientização na preparação para desastres melhorou de nível 
“básico” para “alto”; 3) seu nível de ação na preparação para desastres ainda está no 
“estágio de planejamento” e; 4) o programa efetivamente mudou sua atitude em 
relação à preparação e mitigação de desastres. 

O estudo forneceu ideias sobre o potencial das mulheres na preparação para desastres 
para uma comunidade filipina resistente a desastres. 

FONTE:http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=82055 

 

Comparando a relação custo-eficácia da adaptação 
costeira e baseada na natureza: um estudo de caso da 
Costa do Golfo dos Estados Unidos 

Os riscos costeiros estão aumentando tanto do desenvolvimento quanto da mudança 
climática. O interesse está crescendo no papel protetor que as medidas costeiras 
baseadas na natureza (ou infraestrutura verde), como os recifes e zonas úmidas, 
podem desempenhar na adaptação a esses riscos. No entanto, a falta de informações 
quantitativas sobre seus custos e benefícios relativos é um dos principais fatores que 
limitam seu uso de forma mais ampla. 

Este estudo aplica uma estrutura quantitativa de avaliação de risco para avaliar o risco 
de inundação costeira (da mudança climática e do crescimento da exposição 
econômica) em toda a costa do Golfo do México, nos Estados Unidos, para comparar a 
eficácia de custo de diferentes medidas de adaptação. Estes incluem a base natural 
(por exemplo, restauração de recifes de ostras), estruturais ou cinzentos (por exemplo, 
paredões) e medidas de política (por exemplo, elevação de residências). 

Este estudo conclui que o desenvolvimento costeiro será um fator crítico de risco, 
particularmente para grandes desastres, mas a mudança climática causará mais perdas 
recorrentes através de mudanças nas tempestades e aumento relativo do nível do 
mar. Até 2030, as inundações custarão de US $ 134 a US $ 176,6 bilhões (para 
diferentes cenários de crescimento econômico), mas à medida que os efeitos da 



mudança climática, subsidência de terras e concentração de ativos no litoral 
aumentam, o risco anualizado mais que dobrará até 2050. No entanto, a partir da 
carteira estudada, o conjunto de medidas de adaptação custo-efetivas (com benefício 
para índices de custo acima de 1) poderia evitar perdas de até US $ 57-101 bilhões, o 
que representa 42,8-57,2% do risco total. As opções de adaptação baseadas na 
natureza podem evitar mais de US $ 50 bilhões desses custos, e fazem isso de forma 
eficaz com benefício médio para índices de custo acima de 3,5. 

Este estudo demonstra que a relação custo-eficácia das medidas políticas, cinzentas e 
políticas baseadas na natureza pode ser comparada quantitativamente entre si e que a 
relação custo-eficácia da adaptação se torna mais atraente à medida que as alterações 
climáticas e o desenvolvimento costeiro se intensificam no futuro. Também mostra 
que os investimentos em adaptação baseada na natureza podem atender a múltiplos 
objetivos de restauração ambiental, adaptação e redução do risco de inundação. 

FONTE:http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0192132 

 

Resumo sobre políticas de inclusão para deficientes: 
análise de lacunas sobre a ação humanitária inclusiva 
sobre a deficiência no Pacífico 

Este resumo de políticas apresenta os resultados de uma análise de lacunas da 
resposta de emergência inclusiva de incapacidade no Pacífico. Procura:  

• melhorar a compreensão dos desafios e oportunidades para melhorar a prática 
humanitária inclusiva no Pacífico 

• melhorar a compreensão a partir de uma perspectiva inclusiva sobre a 
deficiência da eficácia das recentes respostas de emergência, incluindo os 
Ciclones Tropicais Pam e Winston, e a evacuação da ilha de Ambae; e 

• desenvolver ações prioritárias necessárias para promover a inclusão de 
deficiências na preparação e resposta a emergências do Pacífico. 

Os dois principais focos da análise de lacunas que informaram este resumo de políticas 
são descritos abaixo. 

• Uma revisão do nível que as organizações não-governamentais (ONGs) 
baseadas na Nova Zelândia incluem pessoas com deficiência em suas respostas 
de emergência. Esta análise foi baseada em uma revisão das duas recentes 
respostas significativas a desastres mencionadas acima - Ciclone Tropical Pam 
em Vanuatu e Ciclone Tropical Winston em Fiji. 

• Uma avaliação da capacidade das Organizações de Pessoas com Deficiências 
(DPOs) de envolver-se nas respostas humanitárias e captar sua percepção da 



prática humanitária atual na região - tanto os desafios quanto as boas práticas 
observadas. 

FONTE:https://www.cbm.org/article/downloads/54741/20180327_CBM_Disability_Inclusion_Report_2

017_accessible_version__FINAL_.pdf 

 

Aumentando a resiliência a desastres entre adultos mais 
velhos 

Este resumo de pesquisa fornece uma visão geral da pesquisa conduzida para 
entender melhor o papel dos esforços de envelhecimento no local para melhorar a 
resiliência aos desastres dos adultos mais velhos. A equipe de pesquisa entrevistou 
informantes-chave de três grupos de partes interessadas - funcionários de 11 
departamentos de saúde pública, 16 líderes da AFC e 10 diretores executivos da aldeia. 

Principais conclusões: 

• Os adultos mais velhos são particularmente vulneráveis a desastres naturais, 
mas também possuem ativos que podem contribuir para a preparação para 
desastres. 

• Os esforços do departamento de saúde pública para promover a preparação 
para desastres nem sempre acomodam as necessidades dos idosos. 

• Esforços de envelhecimento no local - atividades para ajudar os idosos a viver 
bem em suas casas e comunidades, e não em ambientes institucionais - 
concentram-se nas necessidades diárias, e não na resiliência a desastres. 

• Os atuais esforços de envelhecimento no local podem ser aproveitados para 
fortalecer a resiliência aos desastres entre os idosos. 

• As colaborações entre departamentos de saúde pública e organizações que 
promovem o envelhecimento no local poderiam melhorar a resiliência aos 
desastres entre as populações mais velhas.  

FONTEhttps://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_briefs/RB10000/RB10001/RAND_RB10

001.pdf 

 

República Popular Democrática da Coreia:  

A crise esquecida 
Em meio a tensões políticas, estima-se que 10,3 milhões de pessoas em todo República 

Popular Democrática da Coreia (RPDC) continuam a sofrer de insegurança alimentar e 



desnutrição, bem como a falta de acesso a serviços básicos. A Necessidades RPDC e 

Prioridades relatório fornece uma visão geral das necessidades e prioridades 

humanitárias e de informações atualizadas sobre a resposta humanitária no país.  

FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DPRK%20NP%202018%20110418%20FI

NAL.pdf 
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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 
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 event

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
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
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 Repr

Os altos índices de gestações não planejadas, de mortes em decorrência de 
complicações durante a gravidez, o parto e o pós

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 event

gratuito. Imagem: 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 reprodutiva 
que coloca as mulheres e adolescentes no centro do debate sobre seus direitos.

Decide Seu Presente e Seu Futuro mobilizará ações de 
empoderamento para que brasileiras possam tomar decisões autônomas sobre sua 

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. 

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 

Inspirada na ação global ‘She Decides’, a iniciativa será lançada em 26 de abril, em São 
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e o apoio da Embaixada dos Países Baixos, 
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Os altos índices de gestações não planejadas, de mortes em decorrência de 
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,  

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 

           

 

 

 

 


