CMF-Brasil

Extensão Rural – Minas Gerais

Situação

Situação

CMF é uma ONG brasileira com escritórios em campo na floresta

Você trabalha em uma organização sem fins lucrativos com sede no

Amazônica. CMF trabalha com comunidades florestais para proteger

estado de Minas Gerais, proporcionando aconselhamento gratuito para

a biodiversidade, melhorar o manejo florestal e defender os direitos

os pequenos agricultores locais, com foco em métodos sustentáveis.

territoriais indígenas.

Pontos a considerar
Pontos a considerar

• Os agricultores estão conscientes de que os padrões climáticos estão

• O desmatamento é um problema para as pessoas e ecossistema.
• Espera-se que a mudança climática tenha vários impactos na
floresta amazônica, principalmente devido ao aumento das
temperaturas médias e mudanças no regime de chuvas que afetam
a disponibilidade de água, a taxa de crescimento das plantas e
viabilidade das espécies.
• Fatores não-climáticos do desmatamento também afetam a vida das
comunidades que você trabalhando. CMF enfrenta um aumentou
procura dos seus serviços.

mudando.

ORGANIZAÇÃO

ORGANIZAÇÃO

• A biodiversidade da região apoia as comunidades.

• Café é uma cultura importante em Minas Gerais, mas os agricultores
locais sabem muito pouco sobre abordagens de adaptação eficazes.
• As plantas de café são vulneráveis a flutuações climáticas. Por
exemplo, as temperaturas mais elevadas podem levar a um
crescimento da árvore diminuido, folha, caule e anormalidades flor, e
aumento da susceptibilidade a doenças tais como a ferrugem do café
(La Roya).

Clima de Esperança

FdM Desenvolvimento Comunitário

Situação

Situação

Você trabalha em uma ONG que opera em dois estados costeiros do

Você trabalha em uma organização sem fins lucrativos baseada em uma

Brasil. Você acaba de receber financiamento para começar um novo

grande favela em São Paulo. Você trabalha em todos os aspectos do

projeto de 5 anos para proteger os ecossistemas valiosos e reduzir

desenvolvimento da comunidade, mas especificamente a) habitação, b)

a vulnerabilidade das comunidades costeiras a inundações e danos

saneamento e c) saúde materna e infantil.

causados por tempestades.

Pontos a considerar
• Muitas comunidades costeiras estão a menos de 2 metros acima do
nível do mar.
• Alguns bairros mais pobres já sofrem de inundações durante as
marés altas.
• Biodiversidade nas zonas costeiras é vulnerável à mudanças nos
padrões climáticos.
• Um ecossistema manguezal existe, mas está sendo degradado.

• Abastecimento de água na favela vem de uma ligação à rede não
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ORGANIZAÇÃO

Pontos a considerar

confiável e ilegal.
• Água parada apresenta vários problemas de saúde, incluindo o risco
de doenças transmitidas por mosquitos.
• A habitação é frágil e superlotadas.
• População inclui um grande número de pessoas vulneráveis.
• Existem propostas para um importante programa de regeneração
urbana na área.

