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Comunidade do Morro dos Macacos, no Rio, trabalha
plano de resiliência climática
Através do olhar dos moradores, oficina permitiu a identificação dos principais
problemas e possíveis soluções para melhorar a vida na comunidade

Mapa mostra indicações e sugestões da população sobre problemas pontuais no Morro. (Foto: Elis
Bartonelli/WRI Brasil)

Escutar, debater e conversar para transformar. Esse foi o foco da segunda oficina que o
WRI Brasil, em parceria com a Prefeitura do Rio e a Defesa Civil, realizou no Morro dos
Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio de Janeiro. A atividade, realizada na última
quinta-feira (28) faz parte do projeto “Avaliação Comunitária de Resiliência Urbana”,
que começou em 2015, e reuniu cerca de 30 moradores.
A oficina surgiu da necessidade de ajudar a comunidade a se prevenir, se preparar e se
recuperar de eventos climáticos cada vez mais comuns e que trazem riscos
incalculáveis à população. A partir de problemas e soluções indicados por quem mora
no local, o objetivo é a construção de planos de resiliência para o Morro do
Macaco. “As mudanças climáticas trazem novos riscos para a população e atingem,
especialmente, as pessoas mais vulneráveis. Nossa intenção foi entender como os
moradores reagem e estão preparados em situações como chuvas fortes, para que
haja um planejamento para evitar os problemas. Quando você fortalece a
comunidade, os moradores sofrem menos com os impactos climáticos”,
explica Katerina Elias-Trostmann, analista de pesquisa sênior em resiliência
climática do WRI Brasil.
A dinâmica aconteceu a partir do resultado da aplicação da ferramenta Avaliação
Comunitária de Resiliência Urbana, que levantou 33 indicadores sobre resiliência
contextual, da comunidade e dos indivíduos. Os resultados foram apresentados para
os moradores em uma oficina no mês de julho, na qual foram escolhidos os quatro
principais indicadores capazes de trazer mudanças positivas para a comunidade:
comunicação com vizinhos, hábitos de resiliência dos moradores no dia a dia,
engajamento político e acesso à coleta de lixo.
Nesta segunda oficina, os moradores foram divididos em quatro grupos e os
participantes votaram nas melhores soluções para cada um dos quatro indicadores e
pensaram em quem seriam os melhores parceiros para implementá-las. Além disso,
eles identificaram no mapa do Morro dos Macacos os lugares ideais para as soluções
eleitas serem implantadas.
O aposentado Jorge Ferreira, 72 anos, elegeu a coleta de lixo como o principal
problema da comunidade. Ele aposta no retorno da função do gari comunitário como
solução. "Eles limpavam as valas, o morro era muito mais limpo. Todos os dias desciam
com toneladas de lixo. Hoje, não tem mais isso. Quando chove, o lixo desce o morro e
aumenta o trabalho da companhia de limpeza urbana nas ruas", afirma.
Um elemento que complica a coleta de lixo na comunidade é a ausência de vias e ruas
que permitam o acesso às casas. As pequenas passagens dificultam a limpeza e outros
serviços, como atendimento de saúde aos idosos que vivem no alto do morro. Com
brilho no olhar enquanto participava da atividade, o gari Lúcio Fraga, 38 anos, aponto
esse como o principal problema do Morro dos Macacos: “Se tivéssemos acesso aos
pontos altos, seria fácil fazer a coleta. É preciso uma obra para resolver isso. Mas
também é importante que os moradores se organizem, tragam o lixo para o pé do
morro enquanto isso não acontece. Assim, os sacos não ficam acumulados lá em
cima”.

O projeto realizado na comunidade tem a aprovação de Lúcio, que comentou a
felicidade de participar do projeto: “Isso é muito importante para a nossa comunidade.
É uma oportunidade de expor nossa necessidade. É muito gratificante contribuir para
tudo melhorar”. Crébia Cristina, 30 anos, acredita que a oficina ajuda os moradores a
aprender a resolver os problemas coletivamente. Para ela, o principal indicador a ser
trabalhado é justamente a falta de comunicação entre eles. “Antigamente, tinha um
alto-falante que anunciava o que acontecia no Morro. Acho que temos que ter os
telefones uns dos outros para conversar, pedir ajuda, avisar sobre algum imprevisto na
comunidade. Sinto falta dessa união e da participação das pessoas. Essa interação
fortalece as relações”, analisa.
Essa coesão entre as pessoas é fundamental para que as melhorias aconteçam. Flávia
Corloni, coordenadora de Sustentabilidade e Resiliência da Prefeitura do Rio, explica
que a oficina é importante para mostrar aos moradores que eles também são
responsáveis por mudanças: “Muitas das soluções levantadas por eles mostram
atitudes que as pessoas devem ter, sem esperar o poder público. A oficina cria essa
consciência. Quanto mais comunidades conseguirmos atingir, melhor o
resultado”. Para Flávia, tratar a resiliência com o apoio e a proximidade da
comunidade ajuda a fortalecer o trabalho da Defesa Civil.
A gerente de Operações a Defesa Civil na área da Grande Tijuca, Inês Mendes, reforça
que a participação dos moradores é fundamental para a atuação do órgão: “É deles
que vêm os desejos e anseios pelas melhorias. Eles receberam muito bem as oficinas e
estão empenhados. A partir disso, vão ver com mais clareza o trabalho que a Defesa
Civil exerce, não só em momentos de crise, mas no dia a dia e no trabalho de
prevenção de riscos climáticos”.
Os mapas e as soluções apresentadas pelos participantes da oficina serão reunidos em
um documento e entregues à Defesa Civil, à Prefeitura do Rio e à Associação de
Moradores do Morro dos Macacos em vinte dias. “Uma comunidade mais coesa é
capaz de enfrentar melhor os problemas. Nossa intenção é expandir o projeto para
outras comunidades do Rio e melhorar e finalizar a metodologia para apoiar outras
cidades a fazerem um planejamento de resiliência climática que responda às
necessidades de comunidades mais vulneráveis aos impactos”, conclui Katerina.

Cerca de 30 moradores do Morro dos Macacos participaram da oficina realizada pelo WRI Brasil. (Foto: Elis Bartonelli/WRI Brasil)

FONTE:http://wricidades.org/noticia/comunidade-do-morro-dos-macacos-no-rio-trabalha-plano-deresili%C3%AAncia-clim%C3%A1tica

Desafios para política e prática de resiliência
A resiliência tem uma longa história, mas surgiu na última década para se tornar um
conceito mais amplamente adotado para apoiar políticas e projetos, particularmente
nos contextos de desenvolvimento internacional. Este documento de trabalho resume
alguns dos desafios e debates baseados em uma revisão da literatura acadêmica
recente.
O artigo destaca as formas múltiplas e às vezes conflitantes em que a resiliência é
interpretada. Essa mesma diversidade que promove críticas é vista como uma força
por parte de outros, que reúne grupos, instituições, disciplinas e escalas diferentes. O
artigo destaca a ampla dicotomia entre interpretações funcionais e dinâmicas de
resiliência, que levam a diferentes abordagens operacionais. Uma perspectiva
funcional tende a se encaixar nas abordagens institucionais existentes e em uma
abordagem projetada, enquanto as interpretações dinâmicas talvez representem as
complexidades e o caos evidentes em todo o mundo. O tratamento inconsistente das
transformações do sistema também é um grande desafio; enquanto alguns vêem a
transformação como ocorrendo de forma incremental dentro de um sistema, outros
vêem como quando a resiliência falha e os sistemas colapsam.
A ausência de valores explícitos dentro de conceitos de resiliência tem levado alguns
autores a cautelar seu uso como uma narrativa ou estrutura orientadora. Um grande
desafio para os praticantes consiste na forma de injetar explicitamente valores e
navegar os trade-offs em resiliência entre grupos, locais e prazos. À medida que as
abordagens operacionais para a construção da resiliência aumentaram, por isso,
esforçam-se para medir esses processos e seus impactos, bem como seus custos e
benefícios. As abordagens de medição são altamente dependentes do contexto, mas
os esforços para aprender com desafios comuns estão crescendo globalmente.
À medida que o conceito de resiliência foi popularizado, também se torna propenso à
apropriação como uma narrativa para outros objetivos e objetivos específicos. As
narrativas de resiliência foram acusadas de um efeito despolitizador ao reformular as
questões de forma a que as populações afetadas por choques e stress sejam
responsáveis por se protegerem. Da mesma forma, a resiliência foi interpretada por
alguns como uma forma potencial de "governabilidade" através da qual as idéias e
discursos neoliberais são perpetuados e incorporados em sistemas de governança
particulares.

Este documento de trabalho tem como objetivo ajudar pesquisadores e profissionais
a avaliar e estimular o debate e a discussão. Como tal, conclui com uma série de
perguntas voltadas para o futuro para abordar alguns dos desafios destacados no
documento.
FONTE:https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11733.pdf

Brasil é o quarto país com mais usuários de Internet do
mundo, diz relatório da ONU
O Brasil é o quarto país com maior número absoluto de usuários de Internet, ficando
atrás de Estados Unidos, Índia e China, segundo novo relatório da Conferência das
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD). Quase 90% das 750
milhões de pessoas que ficaram online pela primeira vez entre 2012 e 2015 viviam em
países em desenvolvimento, segundo o documento.
Apesar disso, o relatório indicou que a presença dos países da América Latina e do
Caribe na economia digital permanece relativamente limitada. Junto com a África, a
região responde por apenas 4% de todas as impressoras 3D utilizadas no mundo. Além
disso, as mesmas duas regiões respondem por menos de 2% das empresas digitais do
mundo com uma capitalização de mercado de mais de 1 bilhão de dólares.
O Brasil é o quarto país com maior número absoluto de usuários de Internet, ficando
atrás de Estados Unidos, Índia e China, segundo novo relatório publicado na segundafeira (3) pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento
(UNCTAD).
O documento “Economia da Informação 2017: Digitalização, Comércio e
Desenvolvimento) apontou que o Brasil tinha 120 milhões de usuários de Internet em
2015, ficando atrás dos EUA, com 242 milhões, da Índia, com 333 milhões, e da China,
com 705 milhões.
Em 2015, as economias em desenvolvimento responderam por 70% dos usuários de
Internet no mundo, sendo a maior parte na China e na Índia. Apenas quatro economias
desenvolvidas ficaram entre os dez países com maior número de usuários: EUA, Japão,
Alemanha e Reino Unido.
O relatório indicou que no Brasil, na Índia, no México e na Nigéria, as taxas de
crescimento anual do uso de Internet ficaram entre 4% e 6% de 2012 a 2015, enquanto
as taxas de avanço foram bem menores nas economias desenvolvidas, com exceção do
Japão, uma vez que esses mercados já estão perto da saturação.

Quase 90% das 750 milhões de pessoas que ficaram online pela primeira vez entre
2012 e 2015 viviam em países em desenvolvimento, com os maiores números vindo de
Índia (178 milhões) e China (122 milhões). Em muitos países em desenvolvimento,
aproximadamente metade ou mais dos usuários de Internet ficaram online pela
primeira vez nos últimos três anos, este sendo o caso de Bangladesh, Índia, Irã e
Paquistão.
No Brasil e na China, mais de 50% da população utiliza a Internet, enquanto na Índia
apenas pouco mais de um quarto da população está online. A expectativa é de que os
próximos 1 bilhão de usuários de Internet virão principalmente das economias em
desenvolvimento.
Qualidade ainda é problema
O acesso e o uso da banda larga são facilitadores essenciais da economia digital, disse
o documento. Apesar da crescente conectividade, o uso da banda larga ainda é muito
limitado nos países menos desenvolvidos, onde permanece muito cara para a maior
parte da população.
Os preços da banda larga fixa podem ser três vezes maiores nos países em
desenvolvimento do que nos países desenvolvidos, enquanto o preço da banda larga
móvel pode ser duas vezes maior, segundo a União Internacional de Telecomunicações
(UIT).
Nos últimos anos, o crescimento das assinaturas de banda larga fixa foi menor que o
da banda larga móvel em todas as regiões, o que levanta algumas preocupações em
relação ao desenvolvimento de longo prazo das redes e de serviços de alta capacidade
em regiões menos desenvolvidas.
Desigualdades permanecem
Apesar da considerável melhora no acesso às TICs, significativas disparidades
persistem no uso de tais tecnologia, especialmente em relação à banda larga. Nos
países em desenvolvimento, especialmente nos menos desenvolvidos, a penetração da
banda larga é baixa. Mesmo aqueles que têm acesso à banda larga tendem a
experimentar velocidades baixas de download e upload, o que limita as atividades na
Internet.
Em muitos países da região latino-americana e caribenha, a probabilidade de usuários
de Internet realizarem compras online é ainda muito baixa. Por exemplo, em
Colômbia, México e Paraguai, menos de 10% dos usuários de Internet compram online,
enquanto uma fatia muito maior desses usuários utiliza as redes sociais.
O relatório da UNCTAD apontou ainda que a presença dos países da América Latina e
do Caribe na economia digital permanece relativamente limitada. Junto com a África, a
região latino-americana e caribenha responde por apenas 4% de todas as impressoras
3D utilizadas no mundo. Além disso, as mesmas duas regiões respondem por menos de

2% das empresas digitais do mundo com uma capitalização de mercado de mais de 1
bilhão de dólares.
O relatório indicou também que menos de metade dos países da América Latina e do
Caribe adotaram legislação de proteção e privacidade de dados, e menos de um terço
de todas as economias caribenhas tem leis de proteção ao consumidor para compras
online.
Entre as economias emergentes, a falta de habilidades digitais é particularmente
significativa na América Latina. Empresas na região tinham três vezes mais chances do
que empresas do Sul da Ásia, e 13 vezes mais do que as da Ásia-Pacífico, de ter
problemas operacionais devido à falta de capital humano.
Ao mesmo tempo, o relatório cita experiências bem sucedidas na região, como o
programa brasileiro Exporta Fácil, implementado em 2002 e que ajudou a reduzir
custos para a exportação de bens das pequenas e médias empresas.
FONTE:http://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=432
FONTE:http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2017_en.pdf

Certifique-se de incluir seus animais de estimação em
seus planos de emergência familiar
Se você é como milhões de proprietários de animais em todo o país, seu animal de
estimação é um membro importante da sua casa. Infelizmente, os animais também
são afetados por um desastre.
A probabilidade de você e seus animais sobreviverem a uma emergência, como fogo
ou inundação, tornado ou ataque terrorista, depende em grande parte do
planejamento de emergência feito hoje. Algumas das coisas que você pode fazer para
se preparar para o inesperado, como montar um kit de abastecimento de emergência
animal e desenvolver um sistema de ajuda para animais de estimação, são os mesmos
para qualquer emergência. Se você decide ficar em uma emergência ou evacuar em
um local mais seguro, você precisará fazer planos antecipadamente para seus animais
de estimação. Tenha em mente que o melhor para você é tipicamente o que é melhor
para seus animais.
Se você evacuar sua casa, NÃO DEIXE SEUS ANIMAIS! Os animais de estimação
provavelmente não podem sobreviver por conta própria e, se por alguma chance
remota, eles podem não conseguir encontrá-los quando você retornar.

Se você está indo para um abrigo público, é importante entender que os animais
podem não ser autorizados dentro. Planeje antecipadamente alternativas de abrigo
que funcionem tanto para você quanto para seus animais de estimação; considere
amados ou amigos fora da sua área imediata, que estariam dispostos a hospedar você
e seus animais de estimação em uma emergência.
Faça um plano de emergência de emergência caso você não se preocupe com seus
próprios animais. Desenvolva um sistema de amigos com vizinhos, amigos e parentes
para se certificar de que alguém esteja disponível para cuidar ou evacuar seus animais
de estimação se você não conseguir fazê-lo. Esteja preparado para improvisar e usar o
que você tem na mão para fazê-lo sozinho por pelo menos três dias, talvez por mais
tempo.
Para obter informações adicionais, entre em contato com a Humane Society of the
United States .
http://www.humanesociety.org

Planeje as necessidades do animal de estimação durante
uma catástrofe por:

o

Identificando um abrigo. Por razões de saúde pública, muitos abrigos de emergência não
podem aceitar animais de estimação. Descubra quais motéis e hotéis da área que
pretende evacuar para permitir que os animais de estimação com bastante antecedência
a necessidade deles. Há também uma série de guias que listam hotéis / motéis que
permitem animais de estimação e podem servir como ponto de partida. Inclua o número
de seu abrigo de animais locais na sua lista de números de emergência. Eles podem
fornecer informações sobre animais de estimação durante um desastre.

o

Tome alimentos para animais de estimação, água engarrafada, medicamentos, registros
veterinários, lixo / panela de gato, abridor de latas manual, pratos de comida, kit de
primeiros socorros e outros suprimentos, caso não estejam disponíveis mais tarde. Antes
de se encontrar em uma situação de emergência, considere empacotar um kit de
"sobrevivência de animais de estimação", que pode ser facilmente implantado se o
desastre for atingido.

o

Certifique-se de que as marcas de identificação estão atualizadas e firmemente presas ao
colar do seu animal de estimação. Se possível, anexe o endereço e / ou o número de
telefone do seu site de evacuação. Se o seu animal de estimação se perder, sua marca é
seu bilhete em casa.

o

Certifique-se de ter uma foto atual do seu animal de estimação para fins de identificação.

o

Certifique-se de ter um transportador de animais seguro, coleira ou arnês para o seu
animal de estimação, de modo que se ele entra em pânico, ele não pode escapar.

o

Se você tem animais grandes, como cavalos, gado, ovelhas, cabras ou porcos em sua
propriedade, certifique-se de preparar antes de um desastre.

o

Certifique-se de que todos os animais tenham alguma forma de identificação.

o

Evacue animais sempre que possível. Planeje as rotas primária e secundária com
antecedência.

o

Disponibilizar veículos e reboques necessários para transportar e apoiar cada tipo de
animal. Também disponibilize manipuladores e drivers experientes. Nota: é melhor
permitir que os animais se acostumem a viajar por veículos para que eles estejam menos
assustados e mais fáceis de se mover.

o

Assegurar que os destinos tenham comida, água, cuidados veterinários e equipamentos
de manuseio.

o

Se a evacuação não for possível, os proprietários de animais devem decidir se devem
mover grandes animais para se abrigarem ou expulsá-los.

Kit de emergência para animais de estimação
Junte um kit de suprimentos de emergência para animais de estimação. Assim como
você faz com o kit de suprimento de emergência da sua família, pense primeiro sobre
o básico para a sobrevivência, particularmente comida e água.

o

Alimentos: mantenha pelo menos dez dias de comida em um recipiente hermético e
impermeável

o

Água: Armazene pelo menos dez dias de água especificamente para seus animais de
estimação, além da água que você precisa para você e sua família

o

Medicamentos e registros médicos: mantenha um suprimento extra de medicamentos
que seu animal de estimação toma regularmente em um recipiente impermeável

o

Kit de primeiros socorros: fale com seu veterinário sobre o que é mais apropriado para
as necessidades médicas de emergência do seu animal de estimação. Inclua um livro
de referência de primeiros socorros de animais de estimação. A maioria dos kits deve
incluir:

o

Rolinhos de algodão

o

Bandagem de fita e tesoura

o

Pomada antibiótica

o

Prevenção de pulgas e garotas

o

Luvas de latex

o

Álcool isopropílico

o

Solução salina

o

Colar com etiqueta de identificação, coleira: seu animal de estimação deve usar um
colar com sua etiqueta de raiva e identificação em todos os momentos. Inclua uma

coleira de apoio, coleira e etiqueta ID no kit de suprimento de emergência do seu
animal de estimação
o

Documentos importantes: coloque cópias das informações de cadastro do seu animal
de estimação, documentos de adoção, documentos de vacinação e registros médicos
em uma bolsa de plástico limpa ou um recipiente impermeável e adicione-os ao seu kit

o

transportador de animais de estimação: se você precisa evacuar em uma situação de
emergência, pegue seus animais de estimação e animais com você, desde que seja
prático para fazê-lo

o

Saneamento: inclua lixo para animais de estimação e caixa de areia, se for caso disso,
jornais, toalhas de papel, sacos de lixo de plástico e cloro de cloro doméstico para
atender as necessidades de saneamento do seu animal de estimação. Você pode usar
lixívia como desinfetante (diluir nove partes de água para uma parte de alvejante), ou
em uma emergência você também pode usá-la para purificar a água. Use 8 gotas de
água sanitária líquida normal por galão de água, misture bem e deixe repousar durante
30 minutos antes de usar. Não use dentes de limpeza perfumados ou à prova de cor ou
aqueles com produtos de limpeza adicionados.

o

Uma foto de você e seu animal de estimação juntos: se você se separar de seu animal
de estimação durante uma emergência, uma foto de você e seu animal de estimação
juntos irá ajudá-lo a documentar a propriedade e permitir que outras pessoas o
ajudem a identificar seu animal de estimação. Inclua informações detalhadas sobre
espécies, raça, idade, sexo, cor e características distintivas.

o

Itens familiares: coloque brinquedos favoritos, tratamentos ou roupas de cama no seu
kit. Os itens familiares podem ajudar a reduzir o estresse para o seu animal de
estimação.

Sobre o Condado de Bexar
Como o 4º maior município do Texas e o 17º maior município a nível nacional, o
Condado de Bexar está mergulhado em rica história e tradição, enquanto ao mesmo
tempo cresce rapidamente com uma população aproximada de dois milhões. O lar da
primeira biblioteca digital, BiblioTech, Bexar County é também o lar de tesouros como
San Antonio Riverwalk, Alamo e nossas missões históricas, que são Patrimônio da
Humanidade.

Videos: https://www.fema.gov/media-library/assets/videos/83344

Condado de Brazoria - Evacuações de animais
http://brazoriacountytx.gov/home/showdocument?id=6033

Condado de Brazoria / Condado de Bell - Evacuação de gado

http://brazoriacountytx.gov/home/showdocument?id=6033

Programas de trabalho das Comissões do Comitê
Europeu das Regiões - 2017
Esta publicação apresenta as principais prioridades para cada uma das Comissões de
política do Comitê Europeu de Regiões (CR). É publicado no mesmo ano que faz 25
anos desde a assinatura do Tratado de Maastricht - que teve início no período de
vigência do CR - e 60 anos desde os Tratados de Roma. Além disso, inclui um prefácio
do presidente Markkula, e citações das cadeiras de cada comissão.
FONTE:http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/2017%20Work%20Programmes%20of%20the%20Europe
an%20Committee%20of%20the%20Regions'%20Commissions/3182_Broch_Work%20CoR%20Commissions_3-2017_7.pdf

ONU-Habitat inaugura escritório em Alagoas
ONU-Habitat

No Dia Mundial do Habitat, comemorado na primeira segunda-feira do mês de
outubro, o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONUHabitat) inaugurou o seu escritório em Alagoas, na capital Maceió.
A inauguração contou com a presença do governador, de vários secretários estaduais,
dos representantes do SEBRAE e da Defensoria Pública, bem como de diversas
lideranças comunitárias, além da equipe do ONU-Habitat Alagoas que começou a
trabalhar nesta semana.
O Dia Mundial do Habitat marca o início oficial do “Outubro Urbano”, mês de
celebrações e de engajamento dos cidadãos na vida urbana no mundo inteiro. As
celebrações deste ano coincidem com o primeiro aniversário da adoção da Nova
Agenda Urbana, na conferência Habitat III em Quito, no Equador.
FONTE:https://nacoesunidas.org/agencias/onuhabitat/

EVENTOS

Seminário Metropolitano sobre Governança de Risco e
Adaptação às Mudanças Climáticas - 09 e 10 outubro
2017
Convidamos a todos para o Seminário Metropolitano sobre Governança de Risco e
Adaptação às Mudanças Climáticas, que acontecerá nos dias 09 e 10 de outubro de
2017, na UFABC Campus São Bernardo do Campo (Alameda da Universidade, s/n°,
Bairro Anchieta, São Bernardo do Campo).
Esse Seminário tem por objetivo a discussão de uma agenda de ações e pesquisas para
construção de um Plano Metropolitano de Adaptação às Mudanças Climáticas frente a
desastres. Essa é uma atividade decorrente do PDUI-RMSP e da articulação da Câmara
Temática Metropolitana de Gestão de Riscos Ambientais Urbanos.
Esse evento tem a intenção de articular diversas instituições governamentais e de
pesquisa associadas à governança metropolitana e à gestão de riscos e desastres e
prefeituras dos municípios da RMSP para discutir necessidades de informações,
mapeamentos e investigações que possam dar suporte a um Plano Metropolitano de
Adaptação às Mudanças Climáticas frente a desastres.
No período que antecede ao evento, ocorreram dois workshops preparatórios para a
proposição preliminar desta agenda de pesquisa associada aos estudos de perigos e
suscetibilidades, vulnerabilidades e recursos para resiliência na Região Metropolitana.
Esta agenda deverá ser apresentada aos órgãos governamentais relacionados às
Mudanças Climáticas e à Gestão de Riscos e Desastres e às agências de fomento à
pesquisa.
Trata-se de uma iniciativa de pesquisadores e de grupos de pesquisa relacionados à
gestão de riscos e desastres que, no reconhecimento da ausência de um Plano
Metropolitano de Adaptação às Mudanças Climáticas frente a desastres para a Região
Metropolitana de São Paulo, propõem-se a organizar um processo interinstitucional de
médio prazo para elaborá-lo.
A programação do Seminário propõe-se a apresentar, no primeiro dia, os grandes
temas a serem discutidos pelos participantes no segundo dia: as mudanças climáticas e
seus efeitos sobre a Região Metropolitana de São Paulo, a gestão de riscos e a
necessidade de associá-la à adaptação às mudanças climáticas e a Região
Metropolitana como um espaço de planejamento para tais ações.
A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO É GRATUITA. As inscrições devem ser realizadas por meio do
formulário abaixo:
https://goo.gl/forms/Q7pxSC05nOoLWSK12

DATA: 09 e 10 outubro 2017

Local: UFABC - Campus São Bernardo - Alameda da Universidade, s/n - Bairro Anchieta, São
Bernardo do Campo
Programação
09/10/2017
09h00 - Abertura
09h30 - Mudanças climáticas em áreas urbanas e seus impactos previsíveis na RMSP
Tércio Ambrizzi, IAG/USP
10h30 - coffee break
10h45 - Adaptação e resiliência às mudanças climáticas
Délcio Rodrigues
11h30 - Desafios da gestão da água em cenário de mudanças climática
Sandra Momm Schult, UFABC
12h00 - Debate
12h30 - almoço
14h00 - Governança de riscos no Distrito de Bogotá e o Plano Distrital de Adaptação às
Mudanças Climáticas
Javier Paiva Sanchez (ex-Diretor do Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático - IDIGER, Bogotá, Colômbia)
15h00 - Desafios para a gestão de riscos na conjuntura atual
Eduardo Soares de Macedo, IPT/SP
15h20 - A governança regional-metropolitana e os novos PDUIs: limites e potencialidades
Jeroen Klink, UFABC
15h40 - Café Mundial I - Levantamento de propostas e priorização
Coordenação dos debates: Samia Sulaiman, PROCAM/IEE/USP; Kátia Canil, UFABC;
Victor Marchezini, CEMADEN
16h40 - coffee break
10/10/2017
09h00 - Abertura

09h30 - A governança metropolitana e a gestão de riscos no Plano de Desenvolvimento
Urbano Integrado
EMPLASA
10h00 - A governança metropolitana para gestão de riscos: relato de experiências no Brasil
Fernando Rocha Nogueira, UFABC
10h20 - coffee break
10h40 - A governança metropolitana para adaptação às mudanças climáticas: o índice de
vulnerabilidade às mudanças climáticas na RMSP
CIOESTE
11h00 - A governança metropolitana e a gestão de riscos: a articulação regional para a gestão
de riscos no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC
Luiz Antônio Neves Costa, Consórcio Intermunicipal do Grande ABC
11h20 - Café Mundial II - Planejamento das propostas
12h20 - almoço
14h00 - Continuidade do planejamento das propostas
Sob coordenação de: Samia Sulaiman, PROCAM/IEE/USP; Kátia Canil, UFABC; Victor
Marchezini, CEMADEN
14h30 - Apresentação das propostas e debate
15h30 - Reformulação das propostas
16h30 - coffee break
16h45 - Apresentação das propostas reformuladas, com ênfase nas alterações realizadas
17h15 - Síntese do seminário
17h300 – Encerramento

http://www.cbrrd.com.br/

http://www.fmpfase.edu.br/curso/20173_Evento/6317DefesaCivil2017/

ONU promove curso sobre saúde e direitos das mulheres
para profissionais de mídia; inscrições até 13/10
Até 13 de outubro, estão abertas as inscrições para o Curso de Comunicação, Saúde e
Direitos das Mulheres, promovido pela ONU Mulheres e seus parceiros em Natal,
Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Formação é voltada para jornalistas, comunicadores
e ativistas. Iniciativa visa qualificar profissionais que lidam com pautas sobre direitos
sexuais e reprodutivos.

Até 13 de outubro, estão abertas as inscrições para o Curso de Comunicação, Saúde e Direitos
das Mulheres, promovido pela ONU Mulheres e seus parceiros em Natal, Recife, Rio de Janeiro
e Salvador. Formação é voltada para jornalistas, comunicadores e ativistas. Iniciativa visa
qualificar profissionais que lidam com pautas sobre direitos sexuais e reprodutivos.
Viabilizado por uma parceria entre a agência das Nações Unidas e a Fundação Ford, o projeto
busca melhorar a cobertura local da imprensa, das plataformas digitais de comunicação livre e
de veículos comunitários sobre os desafios de mulheres afetadas pelas epidemias de dengue,
chikungunya e zika.
Levando em conta os problemas particulares trazidos pelos surtos dessas doenças, a
capacitação tem, por objetivo, preparar os profissionais de mídia e universitários da área,
abordando temas como perspectiva de gênero, raça, etnia e direitos humanos — incluindo o
direito à comunicação. A proposta do curso é contribuir positivamente para o debate sobre
saúde, sobre a violência enfrentada pelas mulheres brasileiras e sobre o empoderamento
político e econômico desse grupo.

Em cada localidade, o curso será realizado para duas turmas distintas em razão das rotinas
profissionais e das características das mídias.

A turma Jornalistas é voltada para repórteres, editoras e editores, produtoras e produtores,
assessoras e assessores de imprensa e estudantes de Jornalismo. Este curso retoma a parceria
entre a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e a ONU Mulheres, iniciada, em 2011, com
o curso de Gênero, Raça e Etnia para Jornalistas.
A turma Comunicadoras, comunicadores e ativistas destina-se a blogueiras e blogueiros,
vlogueiras e vlogueiros, radialistas, cyberativistas, repórteres comunitárias e comunitários e
ativistas com interesse em comunicação.
Cada turma tem o limite de 50 participantes. As inscrições são totalmente online. Informações
mais detalhadas estão disponíveis no blog do curso — acesse clicando aqui — e eventuais
dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail: grejornalistas@gmail.com.

Conheça o curso
O Curso de Comunicação, Saúde e Direitos das Mulheres está estruturado em três módulos:
Mulheres, saúde, acesso aos direitos e os contextos de enfrentamento ao racismo, ao
etnocentrismo e à violência em sociedade; Comunicação, ética e os princípios da solidariedade
e justiça social na saúde; e Mídias digitais. A formação conta ainda com duas atividades
pedagógicas, uma sobre leitura crítica da mídia e outra de produção de conteúdo por meio da
interação com fontes especializadas.
Além da Fundação Ford e da FENAJ, a ONU Mulheres também conta com a parceria da Artigo
19, Blogueiras Negras, Intervozes, Instituto Patrícia Galvão, Rede Mulher e Mídia, Repórteres
sem Fronteiras, Escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos (ACNUDH),
Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS).
O curso é promovido com apoio das organizações não governamentais Criola, Kilombo, Mirim
e Odara; dos sindicatos de Jornalistas da Bahia, município do Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio
Grande do Norte e dos Bancários da Bahia; e das instituições de ensino Instituto Federal do Rio
Grande do Norte, Universidade Católica de Pernambuco e Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN); e das empresas de comunicação digital Google e Twitter.

Agenda de direitos humanos
Os conteúdos do Curso de Comunicação, Saúde e Direitos das Mulheres estão alinhados aos
propósitos da estratégia global Pacto de Mídia “Dê um passo pela igualdade de gênero”, da
ONU Mulheres.

A capacitação também está em consonância com os objetivos da Plataforma de Ação de
Pequim, que incluem aumentar a quantidade de mulheres nos espaços de decisão da mídia e
aprimorar a abordagem sobre a temática de gênero, eliminando estereótipos.
A formação aborda ainda os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS),
incluindo a campanha internacional UNA-SE — cujo lema de 2017 é “Não deixar ninguém para
trás: acabar com a violência contra as mulheres e as meninas” — e os desafios da Década
Internacional de Afrodescendentes (2015-2024). O decênio está sendo lembrado pela ONU
para enfrentar o racismo e promover os direitos da população negra.

FONTE:https://comunicacaoedireitosdasmulheres.wordpress.com/
FONTE:https://generoracaetniaparajornalistas.wordpress.com/

FONTE:http://decada-afro-onu.org/

MAIS 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
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

