Temas Abordados: Campanha Mundial “Construindo Cidades Resilientes, Plataforma Global
para a Redução do Risco de Desastres – Sendai e a sua integração com Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, Acordo de Paris, Habitat III e a Cúpula Humanitária para a
resiliência a desastres.
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ONU apoia criação de padrões globais para barragens de
mineração
Em resposta ao recente rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho
(MG), que deixou ao menos 214 mortos e 91 desaparecidos, o Conselho Internacional
de Mineração e Metais, a ONU Meio Ambiente e os Princípios para o Investimento
Responsável (PRI) lançarão uma revisão independente com o objetivo de estabelecer
padrões internacionais para instalações que armazenam rejeitos de mineração.
As falhas nas barragens de rejeitos têm consequências ambientais de longo alcance,
com a lama tóxica liberada se infiltrando no solo e nos rios próximos. O desastre de
Brumadinho mostrou a necessidade da implementação rápida de fortes padrões
internacionais para a contenção de resíduos tóxicos de mineração.
A iniciativa de revisão será baseada em evidências e lições aprendidas em falhas
anteriores nas barragens. O objetivo é concluir a análise até o fim do ano e,
posteriormente, trabalhar para defender a ampla aceitação e adoção dos padrões
internacionais de armazenamento em todo o setor de mineração.
As normas convocadas pela revisão se tornariam compromissos dos membros do
Conselho Internacional de Mineração e Metais, obrigando-os a aderir às
recomendações descritas no documento.
Implementando os mais altos padrões de análise e revisão acadêmica, o próximo passo
no processo será a nomeação de um presidente independente e de um painel
consultivo formado por múltiplas partes interessadas.
Sobre o Conselho Internacional de Mineração e Metais
O Conselho Internacional de Mineração e Metais é uma organização internacional

dedicada a uma indústria de mineração e metalurgia segura, justa e sustentável, que
reúne 27 empresas do setor e 36 associações regionais e de matérias-primas. Cada
membro adere a dez Princípios e oito Declarações de Posições sobre questões
relacionadas ao desenvolvimento sustentável.
Sobre a ONU Meio Ambiente
A ONU Meio Ambiente é a principal autoridade ambiental global que determina a
agenda internacional no tema, promove a implementação coerente da dimensão
ambiental do desenvolvimento sustentável no Sistema Nações Unidas e serve como
uma defensora do meio ambiente no mundo.
Sua missão é prover liderança e encorajar parcerias na proteção do meio ambiente
inspirando, informando e permitindo que países e pessoas melhorem sua qualidade de
vida sem comprometer as futuras gerações.
Sobre os Princípios para o Investimento Responsável (PRI)
PRI é a principal organização global sobre investimentos responsáveis. Trabalha para
entender as implicações de investimento de fatores ambientais, sociais e de
governança e para apoiar sua rede internacional de investidores signatários na
incorporação desses fatores em suas decisões de investimento e propriedade.
Os Princípios para o Investimento Responsável atendem aos interesses de longo prazo
de seus signatários, dos mercados financeiros e das economias em que operam e, em
última análise, do meio ambiente e da sociedade como um todo.
FONTE: https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/un-environmentprogramme-and-principles-responsible-investment-agree

Situação do clima em 2018 mostrou aumento dos efeitos
da mudança climática, diz relatório
Os sinais físicos e os impactos socioeconômicos deixados pela mudança climática são
cada vez maiores devido às concentrações de gases de efeito estufa sem precedentes,
que provocam um aumento das temperaturas mundiais a níveis perigosos, segundo o
relatório mais recente da Organização Meteorológica Mundial (OMM).
A 25ª edição da Declaração da OMM sobre o estado do clima mundial, correspondente
a 2018, destacou a elevação recorde do nível do mar, assim como das temperaturas
terrestres e oceânicas, que ficaram excepcionalmente altas nos últimos quatro anos.

Esta tendência de aquecimento começou no início do século e deve continuar.
“Desde a primeira publicação da Declaração, a climatologia alcançou um grau de
robustez sem precedentes e proporcionou provas confiáveis do aumento da
temperatura mundial e de circunstâncias relacionadas, como o aumento acelerado do
nível do mar, a redução dos gelos marítimos, o retrocesso das geleiras e fenômenos
extremos, tais como as ondas de calor”, afirmou o secretário-geral da OMM, Petteri
Taalas.
Estes indicadores fundamentais da mudança climática estão se tornando mais
pronunciados. Assim, os níveis de dióxido de carbono, que eram de 357,0 partes por
milhão (ppm) em 1994, quando a Declaração foi publicada pela primeira vez, seguem
aumentando, tendo alcançado 405,5 ppm em 2017. É previsto que em 2018 e 2019 as
concentrações de gases causadores do efeito estufa aumentem ainda mais.
A Declaração da OMM sobre o clima inclui contribuições dos Serviços Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionais, de uma ampla comunidade de especialistas científicos e de
órgãos das Nações Unidas. Nela, são explicados com detalhes os riscos relacionados ao
clima e seus impactos à saúde e ao bem-estar das pessoas, às migrações e aos
deslocamentos, à segurança alimentar, ao meio ambiente, aos ecossistemas oceânicos
e terrestres. Da mesma forma, os fenômenos extremos que acontecem em todo o
mundo são catalogados.
“Fenômenos extremos continuaram no início de 2019, como o caso recente do ciclone
tropical Idai, que provocou inundações devastadoras e a trágica perda de vidas
humanas em Moçambique, Zimbábue e Malauí. Pode ser que se transforme em um
dos desastres meteorológicos mais letais a afetar o Hemisfério Sul”, destacou Taalas.
“O Idai tocou a terra na cidade de Beira (Moçambique) — uma cidade em rápido
crescimento, situada em baixa altitude em um litoral vulnerável às marés de
tempestade e que já está sofrendo as consequências da elevação do nível do mar. As
vítimas do Idai encarnam as razões pelas quais é necessário contar com uma agenda
mundial de desenvolvimento sustentável, de adaptação à mudança climática e de
redução de riscos de desastres”, afirmou.
No início do ano, as temperaturas diárias de inverno na Europa bateram recordes de
calor, enquanto se observou um frio incomum na América do Norte e ondas de calor
abrasador na Austrália; por sua vez, a superfície de gelo do Ártico e da Antártida voltou
a ficar muito abaixo da média.
Segundo o mais recente Boletim sobre o Clima Estacional Mundial (de março a março)
da OMM, temperaturas da superfície do mar acima da média – parcialmente por conta
de um El Niño de baixa força no Pacífico – deve levar a uma temperatura acima do
normal em terra, especialmente em latitudes tropicais.
Cúpula sobre o Clima

A Declaração da OMM sobre o estado do clima mundial foi divulgada oficialmente em
coletiva de imprensa com participação do secretário-geral das Nações Unidas, António
Guterres, da presidente da Assembleia Geral da ONU, María Fernanda Espinosa, e do
secretário-geral da OMM, Petteri Taalas. A conferência será realizada na sede da ONU
em Nova Iorque e irá coincidir com uma reunião de alto nível sobre o clima e
desenvolvimento sustentável para todos.
“Os dados divulgados neste relatório geram grande preocupação. Os últimos quatro
anos foram os mais quentes já registrados e a temperatura média mundial na
superfície de 2018 esteve aproximadamente 1°C acima do valor de referência da era
pré-industrial”, escreveu Guterres no relatório.
“Já não pode haver mais demora”, disse. Guterres irá convocar uma Cúpula de chefes
de Estado sobre o Clima para 23 de setembro. A Declaração sobre o estado do clima
será uma das contribuições da OMM à Cúpula, e Taalas irá presidir o grupo consultivo
científico do evento.
“Enquanto presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, tenho entre minhas
prioridades destacar de que maneira a mudança climática afeta a conquista dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a necessidade de alcançar uma
compreensão holística das consequências socioeconômicas e da maior intensidade dos
fenômenos meteorológicos extremos que estão acontecendo no mundo todo. Este
relatório da OMM irá contribuir de forma importante para nossa ação internacional
conjunta para captar a atenção para este problema”, destacou Espinosa.
Destaques da Declaração da OMM
Impactos Climáticos
Perigos: Em 2018, a maioria dos perigos naturais que afetaram quase 62 milhões de
pessoas esteve associada com fenômenos meteorológicos e climáticos extremos.
As inundações seguem como fenômeno com maior número de afetados — mais de 35
milhões de pessoas —, segundo análises de 281 fenômenos registrados pelo Centro de
Investigação da Epidemiologia de Desastres e pela Estratégia Internacional das Nações
Unidas para a Redução de Desastres.
Os furacões Florence e Michael foram dois dos quatorze “desastres de milhares de
milhões de dólares” que aconteceram em 2018 nos Estados Unidos, provocando em
torno de 49 bilhões de dólares em danos e deixando mais de 100 vítimas fatais.
O supertufão Mangkhut atingiu mais de 2,4 milhões de pessoas e provocou a morte de
ao menos 134, principalmente nas Filipinas.
Na Europa, no Japão e nos Estados Unidos, mais de 1.600 mortes foram atribuídas às
intensas ondas de calor e a incêndios florestais, que também causaram danos
materiais sem precedentes de quase 24 bilhões de dólares nos EUA. Em Kerala, na

Índia, foram registradas as piores inundações em quase um século.
Segurança alimentar: A exposição do setor agrícola aos fenômenos climáticos
extremos ameaça reverter ganhos da luta contra a desnutrição. Novos indícios
apontam para um aumento contínuo da fome após um período prolongado de
diminuição, segundo dados complicados por órgãos das Nações Unidas, entre eles a
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e o Programa
Mundial de Alimentos (PMA).
Estima-se que o número de pessoas subalimentadas tenha chegado a 821 milhões em
2017, devido em parte às graves secas associadas ao intenso episódio do El Niño de
2015/2016.
Deslocamentos populacionais: Dos 11,7 milhões de deslocados internos registrados
pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) em setembro de 2018, havia
mais de 2 milhões de pessoas em situação de deslocamento por conta de desastres
relacionados a fenômenos meteorológicos e climáticos.
Secas, enchentes e tempestades (incluindo furacões e ciclones) são os fenômenos que
ocasionaram a maior quantidade de deslocamentos por desastres em 2018. Em todos
os casos, as populações deslocadas são vulneráveis e precisam de proteção.
Segundo a Rede de Vigilância e Proteção dos Repatriados, do Escritório do Alto
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), entre janeiro e dezembro
de 2018 foram registrados cerca de 880 mil novos deslocamentos internos. Destes,
32% foram atribuídos às inundações e 29% à seca.
Centenas de milhares de refugiados rohingyas foram obrigados a fazer deslocamentos
secundários por conta de fenômenos meteorológicos extremos, como fortes chuvas,
inundações e deslizamentos de terra.
Calor, qualidade do ar e saúde: Existem diversas interconexões entre clima e
qualidade do ar que estão sendo exacerbadas pela mudança climática.
Estima-se que, entre 2000 e 2016, o número de pessoas expostas a ondas de calor
tenha aumentado aproximadamente 125 milhões, dado que as ondas de calor eram,
em média, 0,37 dias mais longas que no período de 1986 a 2008, segundo a
Organização Mundial da Saúde (OMS).
Estas tendências levantam alerta na comunidade da saúde pública, à medida que se
prevê que a intensidade, a frequência e a duração dos episódios de temperaturas
extremas aumentem ainda mais.
Alguns dos efeitos ambientais são o branqueamento dos corais e a redução da
concentração de oxigênio nos oceanos. Outros efeitos são a perda de “carbono azul”,
associado a ecossistemas costeiros, como mangues, pradarias marinhas e pântanos; e
a alteração de ecossistemas muito diversos.

É esperado que o aquecimento global contribua para a diminuição do oxigênio em alto
mar e em zonas oceânicas costeiras, entre elas, estuários e mares semifechados.
Desde meados do século passado, há uma estimativa de diminuição de entre 1% e 2%
no estoque de oxigênio oceânico em todo o mundo, segundo a Comissão
Oceanográfica Intergovernamental (COI) e a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).
A mudança climática emergiu como uma grande ameaça aos ecossistemas de turfas,
porque acentua os efeitos de drenagem e aumenta o risco de incêndios, segundo a
ONU Meio Ambiente.
As turfas são de grande importância para sociedades humanas de todo o mundo. Elas
contribuem de forma significativa para a adaptação à mudança climática e para a
mitigação de seus efeitos mediante o sequestro e o armazenamento de carbono, a
conservação da diversidade biológica, a regulação do regime hidrológico e da
qualidade da água, e outros benefícios para ecossistemas que repercutem
positivamente nos meios de subsistência.
Indicadores climáticos
Calor oceânico: O ano de 2018 teve novas máximas de conteúdo calorífico nos
oceanos até os 700 metros de profundidade (desde 1955) e até os 2 mil metros (desde
2005), superando assim os recordes previamente registrados em 2017.
Mais de 90% da energia presa pelos gases causadores do efeito estufa acaba nos
oceanos e o conteúdo calorífico fornece uma medição direta desse acúmulo de energia
nas partes superiores dos oceanos.
Nível do mar: O nível do mar segue aumentando em ritmo acelerado. Em 2018, o nível
médio do mar em escala mundial foi aproximadamente 3,7 mm mais alto que em
2017, um patamar que representou um novo recorde.
A perda acelerada de massa das camadas de gelo é a primeira causa do aumento no
ritmo de elevação do nível médio do mar em escala mundial, como revelam dados
obtidos por imagens de satélite do Programa Mundial de Pesquisas Climáticas.
Acidificação dos oceanos: Na última década, os oceanos absorveram
aproximadamente 30% das emissões antropogênicas de CO2. O CO2 absorvido reage
com a água marinha e modifica seu pH. Este processo é conhecido como acidificação
dos oceanos e pode afetar a capacidade de organismos marinhos, como moluscos e
corais que formam recifes, de criar e manter carcaças e esqueletos.
As observações realizadas em águas oceânicas abertas durante os 30 anos mostram
uma clara redução do pH. Em linha com relatos e projeções anteriores, a acidificação
dos oceanos persiste e os níveis do pH oceânico global continuam caindo , segundo a
UNESCO e a Comissão Oceanográfica Intergovernamental.

Gelo marinho: A extensão do gelo marinho no Ártico ficou abaixo da média durante
2018 e se manteve em níveis baixos sem precedentes durante os dois primeiros meses
deste ano. O pico anual ocorreu em meados de março e foi o terceiro menor já
registrado em um mês de março do período 1979-2018 mediante observações de
satélites.
A extensão de gelo marinho de setembro teve seu sexto valor mais baixo para o mês
desde que se tem registros. As 12 menores extensões para o mês de setembro
ocorreram todas desde 2007. No final de 2017, a extensão de gelo diária chegou perto
de níveis mínimos recordes.
A extensão de gelo marinho da Antártida alcançou sua máxima anual no final de
setembro e começo de outubro. Após extensão máxima no começo da primavera, o
gelo marinho da Antártida diminuiu em grande velocidade e os valores das extensões
mensais estão entre os cinco registros mais baixos desde o fim de 2018.
A capa de gelo da Groenlândia perdeu massa praticamente a cada ano nas últimas
duas décadas. O balanço de massa superficial aumentou graças a uma queda de neve
acima da média, em particular na zona oriental da Groenlândia, e a uma estação de
degelo perto da média.
Isso levou a um aumento do balanço de massa superficial global, mas teve pouco
impacto na tendência observada nas últimas duas décadas, nas quais foi evidenciada,
desde 2002, uma perda de massa na capa de gelo da Groenlândia de
aproximadamente 3.600 gigatoneladas.
Recuo das geleiras: O Serviço Mundial de Vigilância das Geleiras mede balanço de
massa de geleiras usando um conjunto de geleiras de referência em todo o mundo,
com mais de 30 anos de observações entre 1950 e 2018. Elas cobrem 19 regiões
montanhosas. Resultados preliminares para 2018, baseados em uma série de geleiras,
indicam que o ano hidrológico 2017/18 foi o 31º ano consecutivo de balanço de massa
negativo.
FONTE:https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5789

A medida de resiliência de inundação para comunidades
(FRMC)
Este documento fornece detalhes sobre a estrutura conceitual por trás da Medição de
Resiliência à Inundação para a Comunidade (FRMC) e explica como ela é aplicada na
prática, incluindo o software usado. Mais de 110 comunidades em nove países
participaram da implantação do FRMC na primeira fase de cinco anos da Zurich Flood

Resilience Alliance. A Aliança recolheu mais de 1,25 milhões de pontos de dados, que
foram utilizados para melhorar e simplificar ainda mais o FRMC, refinando tanto a
estrutura quanto a ferramenta em uma abordagem fácil de usar.
FONTE:http://repo.floodalliance.net/jspui/bitstream/44111/2981/1/941-PA-ZFRP-AdHocV7c-WEB.pdf

Construindo e medindo a resiliência da comunidade:
ações para as comunidades e o Programa de Pesquisa do
Golfo
A frequência e a gravidade dos desastres nas últimas décadas apresentaram desafios
sem precedentes para as comunidades nos Estados Unidos. Em 2005, o furacão Katrina
expôs a complexidade e amplitude de uma combinação mortal de estressores
comunitários existentes, infraestrutura envelhecida e um poderoso risco natural. De
muitas formas, a devastação do furacão Katrina foi um ponto de virada para a
compreensão e gestão de desastres, bem como a elaboração de planos e formulação
de políticas relacionadas. Ele trouxe a frase "resiliência da comunidade" para o léxico
do gerenciamento de desastres.
Este livro resume o portfólio existente de esforços de medição de resiliência relevantes
ou relacionados e observa lacunas e desafios associados a eles. Ele descreve como
algumas comunidades constroem e medem a resiliência e oferecem quatro açõeschave que as comunidades podem tomar para construir e medir sua resiliência, a fim
de abordar lacunas identificadas nos esforços atuais de medição de resiliência da
comunidade. Este relatório também fornece recomendações ao Programa de Pesquisa
do Golfo para construir e medir a resiliência na região do Golfo do México.
FONTE:https://www.nap.edu/login.php?record_id=25383&page=https%3A%2F%2Fwww.nap.e
du%2Fdownload%2F25383

Palestra sobre o trabalho de prevenção da Defesa Civil
reúne mais de 70 aposentados e pensionistas no Inpas

Mais de 70 aposentados e pensionistas do Inpas participaram da palestra sobre o
Defesa Civil nas Escolas, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (29.03). O
secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, o coronel Paulo Renato Vaz, apresentou
os benefícios do programa para o futuro da cidade, reforçando também que os idosos
podem ajudar a multiplicar as atividades com seus familiares. O encontro faz parte do
“Café com Sabedoria” realizado pelo Inpas uma vez por mês.
Com 234 áreas de risco alto ou muito alto, o Defesa Civil nas Escolas é mais uma ação
da prefeitura de prevenção aos desastres de origem natural. A iniciativa reforça todas
as ações que trabalham a importância da percepção de riscos não só no ambiente
escolar, mas também na comunidade. No contexto dos bairros, a participação dos
idosos é muito importante.
“A palestra foi muito importante. Aprendemos algumas dicas que podem nos ajudar na
hora da forte chuva. Também gostei de saber do trabalho feito com as crianças, elas
precisam aprender sobre os riscos que existem na nossa cidade”, disse Sandra Maria
Gabriel de Souza, de 71 anos, que mora em Pedro do Rio e foi até o Inpas só por causa
do tema. “Todos os petropolitanos já passaram por alguma situação envolvendo as
chuvas. A orientação sempre é válida”, afirmou.
“Os encontros que o Inpas faz são muito importantes, pois sempre aprendemos mais
sobre situações que envolvem o nosso dia a dia. Sempre que as chuvas fortes
acontecem, eu fico muito preocupado. Aprender sobre isso ajuda bastante”, contou o
aposentado João Luís Vieira.
Apesar de estar em prática há pouco tempo, o programa já rendeu um prêmio para a
prefeitura. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
(Cemaden) vai entregar um pluviômetro semiautomático e um kit educativo para
serem usados dentro da política pública. Os resultados positivos do Defesa Civil nas
Escolas também foram apresentados durante o encontro.
Se o Defesa Civil nas Escolas fosse criado há alguns anos atrás, a realidade deles e da
cidade seria outra. Nunca é tarde para o aprendizado. Também é uma forma de dar
satisfação do trabalho da Defesa Civil a quem muito já fez pela cidade.
O ‘Café com Sabedoria’ tem o objetivo de disponibilizar mais conhecimento sobre um
determinado assunto. Os associados têm a oportunidade de participar das palestras
sempre com temas diferenciados e depois ainda tomar um café no Inpas.
FONTE:http://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/imprensa/noticias/item/12605-palestrasobre-o-trabalho-de-preven%C3%A7%C3%A3o-da-defesa-civil-re%C3%BAne-mais-de-70-aposentadose-pensionistas-no-inpas
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Sedec-RJ realiza capacitação
resiliência em comunidades

para

promoção

da

Oficina vai focar em prevenção e preparação para situações de desastres. As inscrições
estão abertas!
A Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ), por meio da Escola de Defesa Civil
(Esdec), vai realizar uma Oficina de Introdução à Promoção da Resiliência para Atuação
em Comunidades no dia 1º de abril. O objetivo é introduzir o conceito e apresentar
metodologias que propiciem o diálogo e a construção de redes solidárias, tendo em
vista a prevenção e a preparação para situações de desastres. As inscrições estão
abertas. Basta enviar e-mail para promocaodaresiliencia@gmail.com , com os dados
do interessado (nome completo e contato telefônico). As vagas são limitadas.
De acordo com o diretor do Instituto Científico e Tecnológico de Defesa Civil, Coronel
Márcio Romano, a capacitação faz parte do fortalecimento dos Nudecs (Núcleos de
Defesa Civil), um programa iniciado em meados do ano passado.
- Trata-se de uma iniciativa inovadora no âmbito da Defesa Civil e até mesmo no
campo da resiliência. O foco é o fortalecimento do indivíduo em situações adversas, a
consequente melhoria dos padrões de vida e a ampliação da consciência comunitária,
o que é possível por meio da inserção de fundamentos e métodos de diversas práticas
de saúde e transformação social – destacou o coronel Romano.
Resiliência - Na Defesa Civil, o conceito de resiliência foi incorporado por meio
do Marco de Ação de Hyogo (2005-2015), que embasava os 10 passos essenciais para
fins de incremento do conceito a desastres em nível local. Foi então criada a
Campanha "Construindo Cidades Resilientes", lançada internacionalmente em 2010
pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres UNISDR/ONU.
FONTE:http://www.defesacivil.rj.gov.br/index.php/noticias-da-defesa-civil/132-sedec-rj-realizacapacitacao-para-promocao-da-resiliencia-em-comunidades

Oficina sobre redução do desmatamento recebe
inscrições de jornalistas até 8 de abril
Oito jornalistas de todo o mundo terão a oportunidade de viajar para Lima e para a
Amazônia Peruana com o objetivo de vivenciar a floresta tropical, interagir com
produtores de matérias-primas, participar de oficinas técnicas e diálogos sobre
sustentabilidade, conhecer comunidades locais e líderes indígenas, ter acesso à ONU e
especialistas, bem como compartilhar habilidades e conhecimentos.
A iniciativa reflete o importante papel da imprensa internacional no destaque dos
problemas relacionados ao desmatamento motivado pelas commodities agrícolas,
como o óleo de palma, a soja e a carne bovina. Apesar dos imensos esforços, para
desacelerar ao longo da última década o desmatamento das florestas tropicais, o
equivalente, em árvores, a 40 campos de futebol foi desmatado por minuto apenas em
2017.
Garantir a sobrevivência do ecossistema tropical é imprescindível. De acordo com os
40 cientistas responsáveis pelo relatório do Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC) publicado no ano passado, a proteção e a restauração das
florestas levariam à mitigação de pelo menos 18% das emissões globais necessárias até
2030 para evitar o descontrole sobre a mudança global do clima.
O treinamento, aberto a jornalistas de todos os meios de comunicação (imprensa
escrita, rádio/TV, jornalismo online, fotojornalismo e vídeo), terá início em 11 de maio
com uma oficina de dois dias em Lima, no Peru, na qual os selecionados terão a
oportunidade de debater temas éticos e testar seus conhecimentos sobre
desmatamento e desenvolvimento sustentável.
Os jornalistas terão apoio para desenvolver conhecimento, se familiarizar e ter melhor
entendimento sobre questões-chave de sustentabilidade e desenvolvimento em
amplas cadeias de fornecimento de commodities agrícolas.
Depois da oficina, participarão de sessão de alto nível na Good Growth Conference, em
13 de maio, na qual poderão entrevistar executivos globais e líderes regionais. A
viagem continuará na Amazônia, em imersão na floresta por quatro dias.
O treinamento incluirá exercícios de tradução de jargões científicos e financeiros, além
de orientações práticas sobre técnicas de “storytelling” e meios digitais.
A iniciativa tem como objetivo ir a fundo na questão do desmatamento. Os jornalistas
devem estar preparados e equipados para se envolver em um nível mais profundo com
o tema. Forças econômicas e políticas subjacentes e ligadas ao desmatamento
precisam ser reconhecidas e desvendadas. Enquanto isso, soluções e oportunidades

para a redução do desmatamento nas cadeias de fornecimento de commodities devem
ser examinadas, criticadas e promovidas.
Para completar o treinamento com sucesso, os jornalistas deverão produzir e publicar
reportagens focadas em questões de desenvolvimento sustentável, comércio, política,
inovação, ciência ambiental, uso da terra, entre outros temas.
Os jornalistas selecionados receberão passagens aéreas de seu país de origem para o
Peru, assim como hospedagem. Terão suporte dos escritórios nacionais do Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e, ao longo dos quatro meses do
treinamento, durante o processo de apuração e redação, terão também acesso a uma
rede global de contatos e apoio de seus colegas de treinamento. O financiamento a
reportagens mais amplas, no interior do país, dependerão de disponibilidade.
Para mais informações sobre as condições de elegibilidade, exigências e candidatura,
visite “Good Growth Conference Journalism Training Initiative”.
The Good Growth Conference é promovida pela Good Growth Partnership, financiada
pela Global Environment Facility, liderada pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) e implementada em colaboração com Conservação
Internacional, Corporação Financeira Internacional (IFC), ONU Meio Ambiente e World Wildlife
Fund.
Leia mais sobre a Conferência em: http://goodgrowthpartnership.com/ggc/

