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Casa Branca se convierte en la milésima ciudad de Brasil inscrita a
la Campaña Mundial Desarrollando Ciudades Resilientes: Mi Ciudad
se está preparando!
Por: UNISDR – Las Américas

CASA BRANCA, Brazil, 30 de Octubre del 2017– Este espacio está dedicado a
promover el trabajo que desarrollan los gobiernos locales que participan de la
Campaña Mundial "Desarrollando Ciudades Resilientes: Mi Ciudad se está
Preparando". En esta ocasión se presentará un reconocimiento a Brasil por su milésima
ciudad inscrita en la campaña.
Al interior del estado de Sao Paulo, en Brasil, se encuentra la ciudad de Casa Branca,
cuyo municipio se ha convertido en el milésimo en formar parte de la Campaña
Mundial Desarrollando Ciudades Resilientes: Mi Ciudad se está preparando! Los 30,000
habitantes de esta ciudad se unen a los habitantes de otras 999 ciudades Brasileras
participes de esta iniciativa global impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas para
la Reducción del Riesgo de Desastres, (UNISDR). El propósito de esta campaña es
aumentar el compromiso político con la reducción del riesgo de desastres y la
adaptación al cambio climático entre los gobiernos locales.
El alto número de ciudades brasileñas inscritas en la campaña demuestra el
compromiso de este país, y de sus gobiernos locales, en avanzar en la construcción de
resiliencia frente a desastres. El promotor de la Campaña Mundial Desarrollando
Ciudades Resilientes: Mi Ciudad se está preparando!en Brasil, el Sr. Sidnei Furtado,

quien trabaja de la mano de las autoridades locales brasileñas comentó que el país
está pasando por cambios en el ámbito de la gestión del riesgo de desastres. El resaltó
el rol de la Campaña Mundial Desarrollando Ciudades Resilientes ya que está alineado
a la estrategia nacional y por ende facilita la integración de las municipalidades
brasileñas. El Sr. Sidnei Furtado a su vez enfatizó la gran oportunidad que representa
cambiar paradigmos y contribuir a la planificación de la reducción del riesgo de
desastres en municipalidades brasileñas.
Hace ya casi tres años, el estado de São Paulo también fue reconocido por su
sobresaliente participación dentro de la Campaña y como Estado Modelo por su
gestión del riesgo de desastres. Sus esfuerzos incluyen avances en la mejora del uso de
tierras, planeación urbana y la definición estrictos códigos de construcción.
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y la Campaña Mundial
desarollando Ciudades Resilientes.
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres es un acuerdo voluntario
y no vinculante que abarca un período de 15 años, del 2015 al 2030, el cual reconoce
que si bien los Estados tienen la función primordial de reducir el riesgo de desastres, es
necesario compartir esta responsabilidad con otros actores, tales como los gobiernos
locales y el sector privado. El resultado previsto del Marco de Sendai es la reducción
considerable del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por éstos, tanto de
vidas, medios de subsistencia y la salud, como de bienes económicos, físicos, sociales,
culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países.
La Campaña Mundial "Desarrollando Ciudades Resilientes" aborda temas de
gobernabilidad local, riesgo urbano y creación de resiliencia frente a desastres en el
ámbito urbano. Para esto la Campaña ha desarrollado herramientas técnicas
específicas para los gobiernos locales y utiiliza medios de comunicación y actividades
de sensibilización pública de alto perfil. Puede encontrar más información en la página
web oficial de la campaña http://www.eird.org/camp-10-15/sobrecampana.html
FONTE:http://eird.org/americas/noticias/casa-branca-se-convierte-en-la-milesima-ciudad-de-brasil-inscrita-a-la-campanhamundial-desarrollando-ciudades-resilientes.html#.Wfo-SltSzIV

Adesões na Campanha Cidades Resilientes: Região de Campinas

No negócio de construir resiliência
Trabalhando de mãos dadas com o setor privado para fortalecer a resiliência
contra eventos climáticos e desastres
Uthira Ravikumar
Analista do Programa de Preparação, PNUD é: Analista de Programa em Preparação, PNUD

Além do imperativo moral, investir na redução do risco de desastres ajuda as empresas a reduzir as perdas,
aumentando a estabilidade política e de mercado. Foto da ONU / Logan Abassi

Como freqüentemente as tempestades voláteis, inundações e secas indicam, o
impacto das mudanças climáticas e dos riscos de riscos naturais está
crescendo. Dirigindo-se a esses desafios e garantindo que os países possam
atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), exige parcerias
sólidas e mais investimentos do setor privado em desenvolvimento sustentável e
com base no risco.
No entanto, entender o papel do setor privado no âmbito do desenvolvimento é
um desafio contínuo. Nem sempre é claro como combinar o desenvolvimento
sustentável, com base no risco e com uma agenda comercial. Esta falta de clareza
foi desempenhada durante uma reunião recente com o Portek, uma empresa de
operações portuárias internacionais, em uma conferência do setor público /
privado em Genebra. Durante a reunião, discutimos maneiras de superar a
dicotomia percebida de contribuir com os ODS, garantindo que o Portek
mantivesse um modelo comercial rentável.
Para atender ambos os objetivos, sugeri que a Portek poderia diversificar sua
carteira de investimentos, apoiando as operações portuárias em países que são
altamente propensos a riscos naturais, ou poderia concluir um acordo com um
governo nacional para conduzir atividades de apoio à resposta em um porto no

evento de um desastre. Uma abordagem como essa permitiria que o Portek
gerasse lucro e contribuísse para o desenvolvimento com base no risco.
Colocar esta divisão entre o interesse do setor privado em encontrar os ODS e a
realidade que as corporações precisam para sustentar empresas lucrativas é
exatamente onde o papel do PNUD entra em jogo. O PNUD tem a capacidade de
construir parcerias entre as Nações Unidas, o setor privado, os governos
nacionais e outras agências internacionais.
Essas parcerias podem aproveitar o capital e a experiência do setor privado para
encontrar soluções para os desafios do desenvolvimento, de forma que seja viável
para o setor privado e apropriada para o contexto nacional de cada país. Uma
análise recente, destacada no relatório, no PNUD e no setor privado , mostra
como o setor privado está empenhado em apoiar países com experiência, capital,
inovação e tecnologia.

Uthira participa de um treinamento "Get Airports Ready for Disaster" em Almaty, Kazahkstan. A GARD é uma
parceria público-privada para desenvolver as capacidades das autoridades aeroportuárias para lidar eficaz e
eficientemente com a resposta a desastres. Foto do PNUD

Um exemplo disso é o projeto que administrai na preparação do aeroporto com a
Deutsche Post DHL (DPDHL) na área de redução de risco de desastres. Para
mim, Get Airports Ready for Disaster (GARD) é uma parceria público-privada
inovadora que demonstra claramente como o envolvimento do setor privado é
benéfico para o desenvolvimento com conhecimento de risco e a conquista dos
ODS. Através da parceria, a DPDHL fornece seus conhecimentos em logística para
desenvolver as capacidades das autoridades aeroportuárias para lidar eficaz e
eficientemente com a coordenação da resposta a desastres.
O PNUD implementa este projeto com nossa coordenação e expertise técnica em
redução de risco de desastres e as autoridades aeroportuárias nacionais utilizam
seus conhecimentos de seus aeroportos e suas habilidades técnicas para
desenvolver um plano de ação de resposta. Todos os três parceiros juntos trazem
diferentes habilidades e valor para o projeto, tornando-o um sucesso.
O setor privado já possui incentivos e iniciativas para apoiar os governos
nacionais na realização dos ODS. Investir no desenvolvimento ajuda o setor
privado a reduzir suas perdas de negócios à medida que os ganhos de
desenvolvimento começam a compensar a instabilidade política e de

mercado. Trabalhar para a realização dos ODS é um valor agregado porque
contribui para os compromissos de responsabilidade social corporativa do setor
privado. Para as Nações Unidas, o envolvimento com o setor privado é uma parte
essencial da mobilização tanto das finanças quanto da experiência para o
desenvolvimento sustentável e com base no risco.
Os ODS oferecem uma oportunidade para o setor privado trabalhar com o setor
público, a fim de conceber soluções sustentáveis, lucrativas e mutuamente
benéficas para os desafios do desenvolvimento. Exemplos como o GARD e a
crescente relação com o Portek demonstram que essas parcerias são possíveis e
cheias de potencial.
Uthira Ravikumar é Analista de Programa de Preparação no cluster da
Mudança Climática e Redução do Risco de Desastres no PNUD. Siga-a
no Twitter: @UthiraRavikumar
FONTE:http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2017/in-the-business-ofbuilding-resilience-.html

PNUD divulga guia de perguntas e respostas sobre
proteção da camada de ozônio
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) preparou um guia de
perguntas e respostas para tirar dúvidas da população brasileira sobre o Protocolo de
Montreal — um tratado internacional para proteger a camada de ozônio. Em 2017, o
documento completa 30 anos.
Para marcar o aniversário, a agência da ONU, o governo do Brasil e outros parceiros
lançarão na próxima semana (6/11) uma campanha de conscientização nas redes de
trem e metrô de nove capitais do país. Saiba mais https://nacoesunidas.org/brasil-lanca-campanhanacional-de-conscientizacao-sobre-a-camada-de-ozonio-em-parceria-com-trens-e-metros/

Tire suas dúvidas abaixo:
O que é a camada de ozônio?
A camada de ozônio é uma região na alta estratosfera, onde há grande concentração
de moléculas de ozônio (O3). Elas funcionam como uma barreira natural e essencial
contra a incidência dos raios ultravioletas do tipo B (UV-B). Para os seres humanos, a
exposição excessiva aos raios UV-B está associada à catarata, ao envelhecimento
precoce, à supressão do sistema imunológico e ao desenvolvimento do câncer de pele.
Os raios ultravioletas prejudicam ainda os estágios iniciais do desenvolvimento de
peixes, camarões, caranguejos e outras formas de vida aquáticas e reduz a

produtividade do fitoplâncton, podendo provocar desequilíbrios ambientais.
O que é o Protocolo de Montreal?
Em 1974, os ganhadores do Prêmio Nobel, Mario Molina e Sherwood Rowland,
propuseram que a camada de ozônio sofria um processo de destruição provocado pela
atividade humana. A redução da concentração de ozônio na estratosfera estava
associada à emissão de substâncias químicas halogenadas, contendo átomos de cloro
(Cl) ou bromo (Br), de longa permanência na alta atmosfera.
Preocupados com os possíveis impactos que poderiam ser causados com a diminuição
da concentração de ozônio na estratosfera, um conjunto de nações reuniu-se na
Áustria, em 1985, e formalizou a chamada Convenção de Viena para a Proteção da
Camada de Ozônio. Já em 1987, o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que
Destroem a Camada de Ozônio foi chancelado no Canadá, impondo obrigações
específicas aos países que dele são partes, em especial a progressiva redução da
produção e consumo das substâncias que destroem a camada de ozônio (SDOs) e
demais substâncias por ele controladas até sua total eliminação.
Trinta anos depois, o Protocolo de Montreal carrega uma história de sucesso dentre os
vários acordos multilaterais ambientais de que o Brasil é parte. Em 2009, esse acordo
entrou para a história ao se tornar o primeiro tratado sobre meio ambiente
universalmente ratificado por 197 países, unidos em prol de uma causa em comum: a
proteção e a recuperação da camada de ozônio.
Quais são as substâncias destruidoras do ozônio (SDOs)?
As SDOs estão divididas em sete famílias: clorofluorcarbonos (CFCs),
hidroclorofluorcarbonos (HCFCs), halons, brometo de metila, tetracloreto de carbono
(CTC), metilclorofórmio e hidrobromofluorcarbonos (HBFCs); e cada substância possui
um valor específico de potencial de destruição do ozônio (PDO) a ela atribuído. Em
2016, com a adoção da Emenda de Kigali, os hidrofluorcarbonos (HFCs) foram incluídos
na cesta de substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal. Apesar de não
destruírem a camada de ozônio, os HFCs apresentam alto potencial de aquecimento
global e seu consumo no mundo é resultado de sua aplicação como substância
alternativa no processo histórico de eliminação de algumas substâncias controladas
pelo Protocolo de Montreal, como os CFCs e os HCFCs.
Onde essas substâncias são encontradas?
As substâncias destruidoras do ozônio têm sido utilizadas em diversos setores e
aplicações, como na produção de espumas; na agricultura para desinfecção do solo
(controle de pragas); em tratamentos quarentenários e de pré-embarque de
mercadorias importadas e exportadas; em laboratórios; como matéria-prima de vários
processos industriais; e na refrigeração doméstica, comercial, industrial e automotiva.
Quem são responsáveis pela implementação do Protocolo de Montreal no Brasil?
O Governo Brasileiro é o coordenador da implementação do Protocolo de Montreal no
país, por meio do Ministério do Meio Ambiente (MMA). O Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) é o órgão responsável pelo

controle da importação e exportação de SDOs no país.
Para a execução das atividades de eliminação das SDOs no Brasil, o Governo Brasileiro,
atualmente, trabalha em parceria com três agências de implementação, sendo elas: o
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) – responsável pela
conversão tecnológica do setor de espumas de poliuretano; a Organização das Nações
Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) – responsável pela conversão
tecnológica do setor de manufatura de equipamentos de refrigeração e arcondicionado; e a Agência de Cooperação Alemã GIZ – responsável pela capacitação do
setor de serviços em refrigeração e ar-condicionado.
O que eu posso fazer para ajudar a proteger a camada de ozônio?
A população desempenha papel importante ao cobrar de técnicos de refrigeração que
sejam devidamente capacitados para o recolhimento do fluido frigorífico de aparelhos
de ar-condicionado e refrigeradores, para que essas substâncias tenham uma
destinação ambientalmente adequada e não sejam lançadas para a atmosfera — para
mais informações. Adicionalmente, ao adquirir produtos como geladeiras,
equipamentos de ar-condicionado, colchões e travesseiros, procure se informar sobre
a utilização de substâncias que destroem a camada de ozônio na sua manufatura e dê
preferência a produtos livres dessas substâncias.
E não se esqueça de proteger-se contra os raios solares em excesso, nocivos para a
saúde. É importante sempre utilizar protetor solar quando se expor ao sol, levando em
consideração o fator de proteção solar de acordo com as características da pele e o
horário de exposição.
Mais informações estão disponíveis
em: www.mma.gov.br/ozonio, www.protocolodemontreal.org.br e www.boaspratica
srefrigeracao.com.br.

Brasil lança campanha nacional de conscientização sobre
a camada de ozônio em parceria com trens e metrôs
Os usuários de trens e metrôs do Brasil terão contato, a partir da próxima segundafeira (6/11), com os resultados e benefícios de 30 anos de implementação do
Protocolo de Montreal. A iniciativa faz parte da campanha comemorativa dos 30 anos
do Protocolo de Montreal e visa disseminar informações sobre as ações realizadas para
eliminar as substâncias destruidoras da camada de ozônio.
Em 30 anos, os países partes do Protocolo eliminaram totalmente o consumo e

produção dos clorofluorcarbonos (CFCs), halons, brometo de metila para fins agrícolas,
CTC e, atualmente, estão em fase de eliminação dos hidroclorofluorcarnobos (HCFCs).
Essas substâncias, quando emitidas para a atmosfera, reagem com o ozônio
estratosférico, quebrando sua molécula. O resultado é a rarefação da camada de
ozônio e o consequente aumento da incidência de raios UV-B sobre a superfície da
Terra. Em excesso, essa radiação pode causar câncer de pele, catarata e diminuição da
biodiversidade de plantas e animais.
A campanha visa atingir um público de cerca de 4,2 milhões de pessoas por dia em
nove cidades de quatro regiões do país: Porto Alegre (RS), São Paulo (SP), Belo
Horizonte (MG), Brasília (DF), Salvador (BA), Maceió (AL), Recife (PE), João Pessoa (PB)
e Natal (RN).
Além disso, por meio da interatividade, os usuários poderão enviar fotos e mensagens
pelas redes sociais, por meio da hashtag #30AnosProtocoloDeMontreal, e realizar o
download de publicações sobre a proteção da camada de ozônio em seus aparelhos
celulares, com QR codes impressos nas peças divulgadas nas estações.
“A ideia de inserir os metrôs na campanha de divulgação dos 30 anos foi aproximar-se
do cidadão e mostrar que as substâncias que destroem a camada de ozônio estão
presentes nos bens de consumo que fazem parte do nosso dia. Diversas ações ao longo
desses anos foram realizadas para que continuemos tendo acesso a esses bens de
consumo, mas sem que eles contribuam para destruição da camada protetora que
protege todos os seres vivos do excesso de radiação ultravioleta”, comenta a
coordenadora-geral de Proteção da Camada de Ozônio do Ministério do Meio
Ambiente (MMA), Magna Luduvice.
“Sustentabilidade é uma prática que anda junto com o sistema metro-ferroviário de
passageiros. Sem poluição sonora e emissão zero para sistemas eletrificados, a
utilização de trens, metrôs e VLT contribui de forma significativa para a melhoria da
qualidade ambiental das cidades onde estão instalados. Mas os operadores desse
sistema de transporte têm a consciência de que para a sustentabilidade do planeta é
importante que cada um faça a sua parte. Dessa forma, com os milhões de passageiros
transportados todos os dias, nossos sistemas também se tornam um importante
veículo de comunicação e engajamento em prol do meio ambiente”, afirma a
superintendente da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre
Trilhos (ANPTrilhos), Roberta Marchesi.
Graças aos esforços do Protocolo de Montreal, estima-se que, até meados do século
XXI, a camada de ozônio se recupere aos níveis registrados no início da década de
1980. Porém, é importante que a população também faça a sua parte, optando por
adquirir produtos livres das substâncias destruidoras do ozônio e cobrando a
destinação adequada dessas substâncias presentes, principalmente, em espumas de
poliuretano, aparelhos de refrigeração e de ar-condicionado. Proteger-se dos raios UVB nocivos à saúde humana é outra atitude que deve ser cultivada, devendo-se sempre

utilizar protetor solar ao se expor a ambientes externos.
A campanha é uma parceria entre as agências implementadoras do Protocolo de
Montreal no Brasil – o MMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO)
e a agência de cooperação alemã GIZ – e as companhias de trens e metrôs do país –
ANPTrihos, Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), Via Quatro, Companhia
Paulista de Trens Urbanos (CPTM), Trensurb, Metrô Bahia, Companhia de Transporte
do Estado da Bahia (CTB) e Metrô DF.
Para saber mais sobre o Protocolo de Montreal, acesse as
páginas www.mma.gov.br/ozonio, www.protocolodemontreal.org.br e www.boasprat
icasrefrigeracao.com.br.
Contato para imprensa:
Tiago Zenero – assessor de comunicação Projetos do Protocolo de Montreal

tiago.zenero@undp.org
61 3038-9118

Relatório PAM
Em relação a alguém que vive em Nova York, as pessoas no sul do Sudão teria de
gastar US $ 321 em uma refeição padrão, de acordo com este relatório PAM.
FONTE:https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000023327/download/?_ga=2.49155558.1106312969.1508148290383879953.1508148290

10 coisas a saber sobre 'deixar ninguém para trás'
Um relatório do ODI sobre o "grito de ralis" dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável.
FONTE:https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11811.pdf

Resumo setorial da vulnerabilidade climática e prática
de gerenciamento de risco (IMPREX deliverable 2.1)

Este relatório de resumo (D2.1) destaca as vulnerabilidades específicas do clima, as
sensibilidades e as práticas de gerenciamento de risco dos atores envolvidos nos
Pacotes de Trabalho IMPREX 7-12. Esses pacotes de trabalho incluem:
•
•
•
•
•
•

Previsão de inundação de inundações e avaliações de risco
Hidrelétrica
Transporte
Água urbana
Agricultura e secas
(transnacional) Economia da água

Para ajudar a construir a base de evidências para uma melhor previsão e comunicação
de extremos hidrológicos, oficinas e entrevistas foram realizadas com partes
interessadas e usuários. Este documento discute informações básicas e descobertas
para cada um dos temas, com a evidência das entrevistas fornecendo a base para este
relatório.
FONTE:http://www.imprex.eu/system/files/generated/files/resource/d2-1-imprex-v1-0.pdf

O papel da variabilidade climática nas inundações
extremas na Europa, no meio ambiente.
FONTE:http://www.imprex.eu/system/files/generated/files/resource/nobre-2017-environ-reslett-12-084012.pdf

Adicione seu projeto ao GAP de inundação
VISÃO GERAL
As abordagens verdes da inundação na prática (Flood GAP) são um esforço liderado
pelo Programa de Gerenciamento de Desastres e Meio Ambiente da WWF para
divulgar informações sobre como e onde os métodos de gerenciamento de água
naturais e baseados na natureza estão sendo usados em todo o mundo.
Reconhecemos que abordagens baseadas na natureza podem ter múltiplas
funções. Estamos particularmente interessados em melhorar as melhores práticas para
o gerenciamento de inundações. As abordagens naturais e baseadas na natureza ainda
são relativamente novas, por isso buscamos apoiar a aprendizagem na arte e na

ciência do seu uso. Flood GAP tem como objetivo aumentar a conscientização sobre os
projetos de gerenciamento de inundações naturais e baseados na natureza que estão
ocorrendo e apoiar um diálogo para melhorar as melhores práticas emergentes.
PARTICIPAR
Gostaríamos de documentar métodos de gerenciamento de inundações naturais e
baseados na natureza em todo o mundo para compartilhar aprendendo e aumentar a
conscientização sobre a versatilidade, flexibilidade e benefícios oferecidos por essas
abordagens. Quanto mais informações sobre o projeto você pode fornecer o
melhor. Capturar manutenção, operações e contribuições de projetos para
gerenciamento de água são informações particularmente importantes para relatar.
Para participar e compartilhar sua experiência, envie uma foto e diga-nos onde o
projeto está localizado e adicione uma breve descrição (por favor, mantenha menos de
200 palavras).
Sua breve descrição pode ser baseada em:
Observação pessoal
Envie um relatório sobre suas próprias observações de um projeto de gerenciamento
de inundações natural ou natural. Por que você escolheu documentar este exemplo? O
que parece estar funcionando bem ou precisa de melhorias? A vida selvagem é
desenhada no site do projeto ou o projeto oferece benefícios adicionais?
Entrevista
Envie informações recolhidas durante uma entrevista com um gerente de projeto,
membro da comunidade ou especialista em infraestrutura verde. O que era
importante sobre este projeto e como ele está conectado a outros projetos de gestão
de inundações na área? Como é a manutenção e as operações?
História
Escreva e contribua uma breve história para transmitir informações gerais em forma
narrativa, quer de uma observação pessoal, quer de uma entrevista que você realizou.
PRECISA AJUDA COMO COMEÇAR?
Aqui estão algumas idéias a incluir na descrição do seu projeto:
•
•
•
•

Escala do Projeto (por exemplo, bacia hidrográfica, comunidade, agregado
familiar)
Desenvolvedor ou operador de projeto
Tipo de Método (p. Ex., Zonas húmidas construídas, reflorestamento, telhado
verde)
Usos e benefícios (por exemplo, recreação, filtração de água)

•

Desafios (por exemplo, custos, projetos)

FONTE:http://envirodm.org/post/floodgap

O guia verde de inundação
Este guia fornece uma estrutura passo-a-passo para gerentes de inundações para
entender os fatores que contribuem para o risco de inundação em sua região e para
juntar as políticas adequadas, soluções baseadas na natureza e engenharia tradicional
para resolver o problema.
O guia promove o uso de métodos não estruturais, como o zoneamento do uso da
terra como primeiro passo e, em seguida, a integração de métodos naturais e
baseados na natureza, combinados com engenharia difícil, se necessário, para
gerenciar o risco de inundação. Os métodos naturais e baseados na natureza, como o
reflorestamento a montante, os telhados verdes nas áreas urbanas a jusante e as
restaurações e gestão de zonas húmidas, podem melhorar a função - e reduzir os
custos gerais associados - a engenharia convencional. Eles também permitem que as
comunidades colhem os benefícios mútuos que o meio ambiente pode fornecer, tais
como: água limpa, temperaturas reduzidas do ar e espaço verde para recreação
humana, protegendo os meios de subsistência, como agricultura e pesca.
FONTE:http://envirodm.org/flood-management
FONTE:http://www.panda.org/

EVENTOS

12ª Conferência Internacional sobre Legislação
Ambiental, Engenharia de Segurança e Gestão de
Desastres (ELSEDIMA) 2017
Redução do Risco de Desastres para Sociedades Sustentáveis
Hoje em dia, as sociedades enfrentam um número cada vez maior de desastres e uma
maior variedade de riscos que representam sérias ameaças à vida e à infraestrutura. Os danos ambientais, as mudanças climáticas e a falta de medidas de

desenvolvimento sustentável aumentam essas ameaças, tornando as sociedades mais
vulneráveis. Independentemente dos recursos envolvidos na resposta e na
recuperação, a condição de retorno, ou, idealmente, o melhor retorno é muito difícil
de alcançar pelas sociedades afetadas.
Conforme fornecido também na agenda de desenvolvimento pós-2015, a integração
de objetivos de desenvolvimento sustentável (SDGs) em medidas de redução de risco
de desastres em todos os níveis e em todas as etapas de ação é de extrema
importância para alcançar a sustentabilidade de nossas comunidades.
Quem deve comparecer?
A conferência é dirigida a cientistas ambientais, gestores de desastres, profissionais,
representantes de autoridades públicas, ONGs e empresas.
FONTE:http://www.elsedima.ro/
FONTE:http://www.preventionweb.net/files/55689_Second_call_ELSEDIMA%202018.pdf

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- resilienteedital-de-chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas

