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Por que o Canadá precisa mudar a forma de prever e se 

preparar para inundações? 

 
Vinte por cento de Surrey, BC poderia estar debaixo de água de acordo com as atuais 
previsões climáticas de longo prazo, de modo que a prefeita Linda Hepner está 
buscando um plano de adaptação às inundações para proteger sua cidade costeira. 

Estimando o plano em US $ 1,5 bilhão de dólares, o custo econômico e político é 
alto. Mas com os diques existentes salvaguardando Surrey, BC, previsto para falhar até 
2070, ela não vê nenhuma alternativa. 

"Somos muito vulneráveis, e nosso planejamento há mais de 100 anos - as 
características que funcionaram bem então - não nos protegerão e não antecipamos a 
demanda que a mudança climática está trazendo". 



 

Com os efeitos das mudanças climáticas em todo o país, os antigos sistemas de 
gerenciamento de clima extremo estão sendo inadequados. E com as inundações 
sendo as mais caras de desastres naturais em termos de danos materiais, as apostas 
para o planejamento adequado são particularmente altas. 

Mas o analista de políticas ecologistas e ambientais Gord Miller diz que a 
imprevisibilidade do clima em uma era de mudanças climáticas exige uma repensação 
de como gerenciamos o clima extremo, e isso, em algumas circunstâncias, aceita 
inundações inevitáveis.  

'Os números não são bons' 

Por cerca de meio século, os engenheiros planejaram os sistemas de prevenção de 
inundações de suas cidades de forma direta. Padrões de chuva previsíveis permitidos 
para cálculos estatísticos sobre a melhor forma de construir. 

"Eles diriam ..." aqui está o auge da ponte que devemos fazer. E aqui está o tamanho 
da planície de inundação que esperamos uma tempestade uma vez a cada 100 anos ". 
Eles tiveram um bom controle sobre isso e eles poderiam projetar coisas para ... um 
clima estatisticamente previsível ", disse ele à The Current. 

Miller diz que as inundações não foram um problema nas últimas décadas por causa 
do sucesso deste sistema de planejamento - mas isso está mudando. 



Com o aumento do nível do mar e clima mais extremo, a infraestrutura existente está 
rapidamente se tornando desatualizada. 

Mas o ponto em que Miller enfatiza é essa abordagem estatística para o 
gerenciamento de inundações - a maneira pela qual resistiram a tempestade por tanto 
tempo - não se adequa ao nosso novo clima de instabilidade climática. 

"Não é só que o clima mudou, está mudando e continuando a mudar ... A realidade é 
de cinco anos, a melhor adivinhação do [um engenheiro] não é bom porque o clima 
continua a mudar e alterar de maneira imprevisível". 

O que é previsível é o custo financeiro significativo que os canadenses irão incorrer em 
inundações crescentes. A expansão das planícies de inundação significa valores 
decrescentes da habitação. Ao longo dos próximos cinco anos, as inundações deverão 
custar ao fundo de assistência para desastres do governo federal mais de US $ 650 
milhões por ano.  

 

"Você não pode ter conforto como fizemos pela maior parte da minha vida que essas 
inundações estranhas e graves não afetarão a maioria de nós. Na verdade, eles vão 
afetar muito mais de nós do que nunca e não podemos realmente prever onde e 
quando isso acontecerá ", disse Miller.  

Como abordamos o problema das inundações - como fazer planos a longo prazo - se o 
futuro continuar a ser uma névoa? 

Miller diz que temos que adaptar nossa abordagem e ajustar nossas expectativas. 



Reconsiderado e redesenhado 

Em Surrey, a prefeita Linda Hepner procura melhorar o controle do dique e o 
represamento do mar. Ela está considerando construir barreiras marítimas ou 
pequenas ilhas ao longo da costa para mitigar as inundações. A Hepner admite que 
esses projetos de infraestrutura em larga escala serão "caros", mas calcula que é 
rentável no longo prazo.  

"O custo de não investir será muito mais prejudicial e muito mais perturbador", disse 
ela ao anfitrião Anna Maria Tremonti.  

Mas Miller diz que precisamos ser "cautelosos demais" sobre onde gastamos nosso 
dinheiro em nosso clima climático novo. 

"Por muitos anos, temos tido muito a certeza de que o que estávamos construindo 
ficaria seguro há 100 anos. Agora, não podemos ter certeza", disse ele à The Current .  

 

"Trinta anos atrás, dizíamos" podemos muito bem protegê-lo contra inundações 
". Agora, temos que dizer: "não, temos que torná-lo resiliente para as inundações que 
podem vir a qualquer momento". 

"Vamos nos certificar de que gastamos dinheiro nas principais estradas, onde as 
ambulâncias e os caminhões de bombeiros funcionassem por exemplo, certo? 
Certifique-se de que possamos as principais pontes-chave altas o suficiente e fortes o 
suficiente". 

O prefeito Hepner incorporou a resiliência em seu planejamento. No que ela chama 
de "gerenciamento de retiro", uma estratégia de adaptação começa desde o ponto de 
partida para que áreas-chave em Surrey não possam evitar inundações. 



Considerando a magnitude dessas mudanças, Hepner diz que o envolvimento da 
comunidade é essencial. 

"É muito difícil. Mas é a realidade em que vivemos. E garantir que traçamos nossos 
moradores enquanto estamos desenvolvendo nosso plano é realmente fundamental. 
Nossos moradores têm recebido muito bem o tipo de processo que estamos passando 
e acho que isso é crítico para aqueles que estão olhando para os planos de adaptação 
". 

Hepner também está trabalhando com as partes interessadas para avançar os planos 
de adaptação, mas ela diz em termos de economia, as comunidades municipais não 
poderão fazê-lo sozinhos.   

"Nós temos que apresentar o plano e depois processaremos nossas opções de plano 
com os governos que são mais antigos do que locais - em termos do que vai custar - 
porque não será capaz de ser absorvido por um governo local." 

                              

FONTE:http://www.cbc.ca/radio/thecurrent/the-current-for-february-26-2018-1.4551733/why-
canada-needs-to-change-how-to-forecast-and-prepare-for-floods-
1.4551776?hootPostID=f5b9f9c9b6a3908968d66363ccd0d551 

 



 

Panorama Social de América Latina 2017 

Nesta edição do Panorama Social da América Latina, a Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe (CEPAL) responde as questões dos países da região em três 
questões principais: a desigualdade de renda dos indivíduos e das famílias e sua 
relação com a dinâmica do mercado de trabalho, a evolução da pobreza e seus 
determinantes e os efeitos dos sistemas de pensão em matéria de igualdade. É 
necessário ressaltar que sua análise da pobreza na região baseia-se em uma 
atualização importante da metodologia utilizada, o que melhora a comparabilidade 
entre os países, um insumo fundamental para uma análise agregada de sua evolução e 
seus fatores determinantes. Este esforço resultou em uma nova série de dados 
regionais. A nova série estatística correspondente a dados nacionais será divulgada 
pela CEPAL no primeiro semestre de 2018, uma vez concluídas as consultas com os 
respectivos países. 

Como em edições anteriores, este documento fornece continuidade à análise das 
dimensões da desigualdade social, ao mesmo tempo que apresenta um novo estudo 
do contexto demográfico e desigualdades no mercado de trabalho e sua relação com 
cobertura e qualidade dos benefícios dos sistemas de pensão. 

FONTE:http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42716/4/S1800002_es.pdf 

 

Mais de 12 anos após o furacão Katrina, os cientistas 
estão aprendendo o que torna alguns sobreviventes 
mais resistentes do que outros 

NOVA ORLEANS, LOUISIANA - Uma tranquila calma se instalou sobre o bairro Gentilly 
de Nova Orleans, na Louisiana, enquanto absorve uma tempestade no final de 
setembro. As poças profundas escondem mergulhos na rua. E em um pedaço de grama 
molhada, um quiosque de madeira conta uma história de catástrofe. 

"Este lugar é um memorial do trauma do dilúvio", lê o texto, escrito por uma 
organização sem fins lucrativos local, Levees.org. Perto de aqui, uma seção de dique de 
concreto cedeu uma manhã de agosto em 2005, enviando as enchentes do furacão 
Katrina entrando no bairro. No entanto, o monumento não é apenas um lembrete do 



sofrimento, mas também, o texto insiste, "um símbolo da resiliência dos moradores e 
determinação de voltar para casa". 

Resiliência e reconstrução - esses dois temas atraentes trazem esperança após um 
desastre natural. A realidade é mais complicada. Muitos que fugiram da destruição de 
Katrina nunca voltaram para casa. Mais de 12 anos depois, casas de tijolos arrumados 
em Gentilly são intercaladas com lotes vazios, enquanto as vidas pós-Katrina são 
desempenhadas em outros lugares. 

Alguns desses sobreviventes, onde quer que terminem, estão se tornando mais 
resistentes do que outros. "Uma família ou família consegue se recuperar", diz David 
Abramson, pesquisador de saúde pública que estuda desastres na Universidade de 
Nova York na cidade de Nova York. "O outro permanece disfuncional". 

Abramson tem pesquisado pessoas afetadas por Katrina todos os anos desde a 
tempestade. Poor, famílias predominantemente negras em propriedades mais baratas 
em áreas baixas enfrentavam danos desproporcionais da Katrina - e uma estrada mais 
difícil para a recuperação. Mas com o passar dos anos, os caminhos dos sobreviventes 
divergiram de maneiras complexas e difíceis de prever. "Inicialmente, pensei que 
aqueles com o mínimo fariam o pior", diz Abramson. "Esse não foi sempre o caso". 

Abramson é um dos três cientistas sociais que lideram um projeto chamado Katrina @ 
10. Está à procura de preditores a longo prazo de resiliência - fatores que amortecem o 
choque do desastre e estabelecem o caminho para a recuperação. Em seus três 
estudos de longa duração, os pesquisadores encontraram uma série de fatores que 
parecem ajudar, como recursos financeiros, vínculos sociais e culturais, e acesso a uma 
habitação estável após o evento, que parecem ajudar. Agora, eles estão combinando 
suas coortes para ver se esses resultados serão generalizados. Se os preditores que 
eles identificam sejam verdadeiros em outros desastres naturais - e isso continua a ser 
visto - o Katrina @ 10 poderia ajudar os formuladores de políticas e os programas de 
recuperação de desastres a escolher grupos especialmente vulneráveis. Pode até 
orientá-los para intervenções que façam o melhor. 

Seguindo os sobreviventes, onde quer que eles acabem, ano após ano, é uma 
proposição incomum e dispendiosa para um campo em que os especialistas em 
desastres tendem a diminuir de uma catástrofe para a próxima. O ano passado sozinho 
viu inundações em Houston, Texas; Incêndios na Califórnia; e um furacão esmagador 
em Porto Rico; para nomear alguns. Mas estudar sobreviventes muito depois que as 
enchentes se afastarem podem pagar, dizem os pesquisadores. "O prazo de 10 a 15 
anos nos permite ver o que é uma recuperação real", diz Abramson, "e não apenas 
fugaz". 

Gastado pela tempestade 

Katrina bateu na costa da Louisiana em 29 de agosto de 2005, e 80% de Nova Orleans 
logo estava debaixo d'água. O Superdome da cidade, que normalmente abriu jogos de 
futebol estridente, transbordava de refugiados. Algumas famílias saíram da cidade a 
pé; Outros que não conseguiram escapar acenaram pela ajuda dos telhados. Estima-se 



que mais de 1800 pessoas morreram e que o dano excedeu US $ 100 bilhões. O país 
nunca viu nada parecido. 

Katrina "é um ponto de inflamação na mente das pessoas sobre o quão ruim poderia 
realmente ser", diz Jeffrey Hebert, um especialista em planejamento da cidade que, de 
2014 a 2017, serviu como o primeiro "principal responsável pela resiliência da cidade". 

Apesar de seu título cativante, Hebert reconhece que a resiliência tem muitos 
significados, alguns mais fáceis de medir do que outros. Os engenheiros podem avaliar 
a resiliência física de uma cidade pela tensão que um dique pode suportar. Identificar 
o que torna a pessoa ou a comunidade resiliente é mais difícil. Mas por um golpe de 
sorte, dois cientistas sociais que mais tarde se tornaram líderes da Katrina @ 10 
estavam apenas preparados para tentar. Isso porque ambos estavam seguindo os 
Nova Orleanians antes da tempestade para estudos não relacionados, e assim 
conseguiram girar e comparar as vidas dos sujeitos antes com o que veio depois. 

Um deles era Mark VanLandingham, um sociólogo da Universidade Tulane aqui. Em 
2002, ele lançou um projeto na área tranquila do leste de Nova Orleans, comparando a 
vida dos imigrantes vietnamitas que se instalaram aqui depois de evacuar de Saigon 
em 1975 com as famílias que ficaram para trás no Vietnã. No verão de 2005, sua 
equipe estava envolvendo uma pesquisa sobre saúde e bem-estar das pessoas em 125 
famílias vietnamitas. 

Enquanto isso, outra socióloga, Mary Waters, da Universidade de Harvard, fazia parte 
de um estudo nacional que examina como o ensino superior afeta a saúde dos pais 
solteiros. A equipe chegou a cerca de 500 estudantes universitários de primeira 
geração na área de Nova Orleans para uma pesquisa telefônica quando Katrina os 
enviou fugindo para terras secas. 

Waters, seguro e seco em Cambridge, Massachusetts e VanLandingham, que 
escaparam para Galveston, Texas, antes que sua própria casa tomasse um metro de 
água, não se conhecessem. Eles não sabiam muito sobre pesquisa de desastre. Mas 
ambos reconheceram imediatamente que seus questionários documentando a saúde, 
as redes sociais e os traços de personalidade dos imigrantes vietnamitas e, 
principalmente, as mães solteiras pretas e precárias antes do furacão terem adquirido 
um significado extraordinário. 

Nos meses depois de Katrina, Waters e VanLandingham, juntamente com seus colegas, 
começaram a rastrear seus participantes deslocados para ver como estavam 
acontecendo. Os pesquisadores tentaram chamar os números de telefone no arquivo e 
enviaram equipes para procurar bairros de Nova Orleans para participantes ou amigos 
que possam saber onde encontrá-los. 

Enquanto isso, a devastação de Katrina também atraiu Abramson. Ele estava 
explorando o impacto do HIV / AIDS na cidade de Nova York, mas a tempestade o 
inspirou a liderar uma caravana de cerca de 30 pesquisadores, estudantes de pós-
graduação e profissionais de saúde para visitar habitação temporária patrocinada por 
Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) no Mississippi e Louisiana. Seu 
objetivo era monitorar essas famílias nos próximos anos, pois buscavam habitação 



permanente em seus bairros originais ou em outros lugares, e para acompanhar a 
forma como o desastre e o deslocamento afetaram a saúde. 

Em uma primeira rodada de pesquisas, o estudo de saúde da criança e da família da 
costa do golfo de Abramson entrevistou pessoas de 1079 famílias deslocadas entre 6 e 
12 meses após a tempestade. À medida que as furgões de 12 passageiros da equipe 
rolavam pelos sites de habitação da FEMA, eles encontraram famílias de seis 
abarrotadas em trailers, incertas se eles seriam forçados a sair com alguns dias de 
antecedência. Alguns temiam por sua segurança e mantiveram seus filhos dentro. "Isso 
fez uma situação muito claustrofóbica e deprimente", diz Abramson. 

Abramson rastrearia essas famílias ao longo do tempo e observaria seus caminhos 
divergentes. Mas em outra população, um futuro colega de VanLandingham viu uma 
trajetória diferente desde o início. Cam Tran tinha imigrado do Vietnã quando era 
criança e, depois de Katrina, ela viajou de sua casa no Texas para Nova Orleans para 
ajudar seus paises a se recuperar. Tran lembra o dia em que dirigiu para o bairro deles, 
cerca de um mês após a tempestade. 

"Foi completamente sombrio e escuro", diz ela. "Sem som". Mas, quando Tran se 
aproximou de Mary Queen of Vietnam Church, ouviu música de um rádio e viu vizinhos 
reconstruindo o telhado da igreja. "Nós pedimos a eles, 'É seguro que as pessoas 
voltem?' e eles disseram: "Bem, você sabe, não há eletricidade ou água ou algo assim. 
Mas sim, por favor, volte!" 

Tran tomou seu conselho. Ela se mudou para cá e ajudou a criar uma escola charter. E 
ela mais tarde se tornou uma coordenadora do estudo de VanLandingham, Katrina 
Impactos sobre americanos vietnamitas em Nova Orleans, o que mostrou que a bem-
vinda otimista que recebeu dos reconstruidores  a recuperação de uma comunidade a 
longo prazo. Nos próximos meses, VanLandingham observou os membros da 
comunidade acordarem ao amanhecer, voltar para o seu bairro e reconstruir - uma 
casa por vez. Eles pareciam incorporar resiliência. 

Dois anos depois, quando VanLandingham e Abramson se encontraram pela primeira 
vez em uma conferência aqui, descobriram que alguns de seus participantes saíam de 
bairros adjacentes. Juntos, enquanto os dois dirigiam essas ruas no Subaru Outback de 
VanLandingham, algo começou a clicar: as famílias nos dois estudos tinham meios 
econômicos similares e suas casas tinham níveis semelhantes de danos. A sabedoria 
convencional poderia ter previsto recuperações similares. Mas era "como se tivessem 
sofrido quase dois eventos completamente diferentes", diz Abramson. 

O bairro dos participantes na maior parte dos negros de Abramson, aqueles que 
acabaram na casa da FEMA e a quem Abramson estava rastreando com cuidado, ainda 
estavam espalhados por detritos e pertences abandonados. Em uma análise 
preliminar, esse grupo estava marcando bem abaixo das famílias vietnamitas de 
VanLandingham em pesquisas de saúde mental. Por que essas lacunas existem entre 
essas comunidades quando se tratava de resiliência, os pesquisadores se 
perguntaram, e poderia ser feito qualquer coisa para restringi-las? 



Caminhos de sobrevivência divergem 

Passaram os anos, mas os sociólogos não foram embora. Para Waters, nunca pareceu 
haver um bom momento para parar. "Nós não configuramos para ser um estudo que 
duraria 10 ou 15 anos", diz ela. Mas em cada rodada de entrevistas, "ficou tão claro 
que estávamos no meio da história". 

Em 2009, as mulheres no Projeto Resiliência das Águas no Sobrevivente do Katrina 
(RISK) foram espalhadas por 23 estados, e apenas 16% voltaram para suas casas pré-
trepidantes. Os pesquisadores do RISK examinaram as trajetórias de saúde mental, em 
particular se essas mulheres haviam retornado ao seu nível de funcionamento 
psicológico antes da tempestade. Alguns tinham, entre eles "Keanna", que construiu 
uma nova vida em Houston com seu marido e cinco filhos.  Inscrito na escola e 
começou seu próprio negócio; ela disse que desenvolveu um relacionamento mais 
profundo com Deus. No outro extremo do espectro, "Belinda", também uma mãe de 
cinco anos, que passou quase um ano na casa de um amigo no Arkansas antes de 
retornar a Nova Orleans. Ela se separou de seu parceiro, lutou para apoiar duas irmãs 
desempregadas, 

Alguns dos fatores que ampliam essa divisão eram previsíveis. No projeto RISK, os 
pesquisadores descobriram que os estressores, como ir sem alimentos ou água após a 
tempestade ou, pior, perder um ente querido, prevêem lutas de longo prazo para a 
saúde mental, assim como relatando uma rede de apoio social fraca antes do 
Katrina. Mas outras descobertas levaram as águas de surpresa - como o fato de que, 
controlando todos os outros fatores, a perda de um animal de estimação por causa da 
tempestade teve efeitos negativos duradouros. 

Abramson, entretanto, desenvolveu uma ferramenta analítica para avaliar a 
recuperação com base em medidas em cinco áreas: saúde física e mental, estabilidade 
econômica, habitação estável e "adaptação de função social", ou como as pessoas 
sentem que se encaixam em sua comunidade. Esse quadro permitiu que ele 
identificasse os fatores de pressão que mais contribuíram para a recuperação a longo 
prazo. Por exemplo, as medidas de "força psicológica" - que incluíam a religiosidade e 
a capacidade percebida para se adaptarem aos estressores - eram mais preditivas de 
uma forte recuperação. Ter uma renda familiar de pelo menos US $ 20.000 estava 
muito atrasada. Ter mais de 50 anos ou deficientes tiveram efeitos fortemente 
negativos na recuperação, assim como gastar um período prolongado deslocado da 
casa. Como retornar para casa versus o reassentamento em outros lugares, a 
recuperação influenciada continua a ser uma questão aberta. 

O estudo de VanLandingham tomou mais uma alçada: tornou-se um mergulho 
profundo no papel da cultura e da história em resiliência. Entrevistas com alguns de 
seus participantes originais do estudo e líderes comunitários sugeriram que a 
experiência compartilhada da Guerra do Vietnã e da imigração unisse vizinhos unidos, 
motivando-os a reconstruir. Em um livro publicado no ano passado,  Weathering 

Katrina: Cultura e Recuperação entre vietnamitas-americanos , VanLandingham 
também sugeriu que os membros desta comunidade se recuperassem mais rápido do 
que muitos residentes negros de meios similares porque enfrentavam menos 
discriminação. 



A visão longa 

Estudos de resiliência de longo prazo, como estes, são incomuns, em parte porque o 
financiamento para eles é difícil de sustentar. E em 2012, as perspectivas de 
VanLandingham para continuar seu projeto pareciam sombrias. Sua candidatura a 
novos fundos do US National Institutes of Health (NIH) foi rejeitada. Os revisores foram 
principalmente positivos, mas eles reclamaram que ele não tinha um grupo de 
comparação, nenhuma maneira de colocar suas descobertas em contexto. Então, um 
oficial do programa NIH disse que ele não estava sozinho. 

"Ela disse:" Esta mulher em Harvard tem o mesmo problema ", lembra 
VanLandingham. Ele contatou Waters, e eles recrutaram Abramson. Em 2015, o trio 
ganhou cerca de US $ 6 milhões no financiamento do NIH ao longo de 5 anos para o 
que finalmente foi, uma década após a tempestade, um esforço unificado: Katrina @ 
10. 

O estudo tem um objetivo ambicioso: construir uma bola de cristal que use algumas 
características para prever a recuperação de desastres a longo prazo. O esforço inclui 
uma nova rodada de pesquisas padronizadas nas três coortes originais, mais dois 
outros conjuntos de dados para colocá-los em um contexto mais amplo. Um conjunto 
de dados é do Escritório do Censo dos EUA e cobre a mudança demográfica de Nova 
Orleans. O outro é extraído de uma amostragem aleatória de pessoas que viveram lá 
antes do Katrina e inclui informações sobre saúde e bem-estar. As descobertas do 
estudo podem ajudar outras comunidades traumatizadas por incêndios, inundações e 
terremotos, identificando pessoas com maior risco e a melhor forma de ajudá-las. 

Abramson já tem um palpite sobre um fator que subirá ao topo, com base em dados 
não publicados de sua coorte, que começaram nos trailers da FEMA. "Quanto mais 
rápido você mover alguém para uma habitação estável, mais rápido, mais acelerado e 
mais durável será sua recuperação", ele prevê. Se ele pode confirmar essa suspeita na 
maior coorte da Katrina @ 10, isso ajudaria a melhorar a forma como as agências de 
resposta de emergência operam. Por exemplo, os programas de recuperação 
poderiam investir em habitação mais durável para evacuados e não em campos 
provisórios, diz ele. 

Mas os pesquisadores também voltaram para o que viram de primeira mão: diferentes 
comunidades têm diferentes necessidades e diferentes pontos fortes e 
fracos. Abramson prevê um futuro em que as organizações que intervêm para ajudar 
depois de um desastre podem avaliar o quão resistente é a pessoa que está sentada à 
sua frente. 

Por enquanto, o Katrina @ 10 tem uma tarefa mais prosaica na mão: arredondando 
seu megacohort dos aproximadamente 2200 participantes dos três estudos originais 
para uma última entrevista. Uma equipe de estudantes de pós-graduação ajudou a 
acompanhar os participantes on-line quando os números e os contatos arquivados não 
conduziram a lugar nenhum. Um aluno encontrou um participante rastreando o 
uniforme da loja de carroceria que ele estava vestindo em uma foto do Facebook. 



Na última rodada de entrevistas, alguns participantes pareciam confusos de que os 
pesquisadores ainda estavam nisso. Mas Tran percebeu uma mudança em suas 
atitudes depois que o furacão Harvey atingiu Houston, uma cidade que recebeu muitos 
refugiados de Nova Orleans em 2005. O terremoto de Harvey no verão passado, quase 
exatamente 12 anos depois do Katrina, trouxe lembranças e criou uma sombria 
camaradagem. "Era como," Oh meu Deus, agora temos que encontrar alguma maneira 
de ajudar a comunidade de Houston por causa do que eles fizeram por nós ", diz Tran. 

Abramson está planejando estudos de resiliência em sobreviventes do furacão Harvey 
- juntamente com pessoas que lidam com as conseqüências do furacão Maria, que 
chegou às semanas de Puerto Rico mais tarde - para comparar suas trajetórias com o 
que ele viu em sobreviventes do Katrina. Se os fatores comuns de resiliência surgirem 
em variadas catástrofes, os participantes da Katrina @ 10 podem acabar ajudando 
outros sobreviventes de mais maneiras do que jamais imaginaram. 

FONTE:http://www.sciencemag.org/news/2018/02/more-12-years-after-hurricane-katrina-scientists-

are-learning-what-makes-some-survivors 

 

 

O ECHO visita no México os espaços de aprendizado 
temporário instalados pela UNICEF, após os terremotos 
Graças ao esforço conjunto entre o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 
a Direção-Geral da Ajuda Humanitária e a Proteção Civil da Comissão Europeia (ECHO) 
e as autoridades mexicanas, 1.640 raparigas e meninos conseguiram retomar os seus 
estudos apesar dos danos sofridos em suas escolas. 

Os terremotos de 7 e 19 de setembro de 2017 prejudicaram gravemente a 

infraestrutura educacional em vários municípios do país e, apesar dos esforços para 

garantir um retorno precoce à escola, ainda há ações pendentes para que todas as 

crianças e adolescentes tenham afetado podem exercer o seu direito à educação. 

FONTE:https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_37966.html?utm_source=INEE+email+lists&

utm_campaign=ebf57b7aea-SLC+Update+2017-10&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-

ebf57b7aea-25743853 

 

Assistência Técnica USAID / OFDA - Redução do Risco de 

Desastres na Educação Primária e Secundária 



O Office of Disaster Assistance Exterior da USAID (USAID / OFDA), fornece assistência 

técnica e promove a redução do risco de desastres (RRD) em centros educacionais da 

América Latina e Caribe (AAC) através de uma abordagem abrangente baseada no 

trabalho colaborativo entre instituições de sistemas nacionais de emergência, 

ministérios da educação e cultura e organizações internacionais. 

USAID / OFDA trabalha para melhorar a RRD e a segurança escolar e apoia programas 

de treinamento para estudantes focados na preparação e prevenção de desastres. A 

USAID / OFDA também facilita mecanismos de coordenação entre centros 

educacionais, comunidades e comitês locais de emergência para gerenciamento de 

desastres. 

Saiba mais sobre a assistência técnica fornecida pela USAID / OFA 

FONTE:https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/Asistencia_Tecnica_-

_RRD_en_Educacion_Primaria_y_Secundaria.pdf?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=ebf5

7b7aea-SLC+Update+2017-10&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-ebf57b7aea-25743853 

 

Kit de ferramentas de análise e análise rápida de risco 

Bem-vindo ao novo RERA Toolkit, que substitui o projeto de guia RERA emitido em 

2015. O RERA Toolkit fornece orientação passo a passo para que os usuários realizem 

uma análise de situação "boa o suficiente" do setor educacional,  e suas comunidades 

como um sistema dinâmico de relacionamentos envolvendo ativos e múltiplos riscos 

contextuais. O RERA Toolkit também fornece uma variedade de novas ferramentas e 

recursos, que podem ser baixados individualmente. 

FONTE:https://eccnetwork.net/resources/rapid-education-risk-

analysis/?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=f6d380add1-

BWB_2015_7_2&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-f6d380add1-25743853 

 

 

ONU apoia criação de base de dados sobre 
investimentos em infraestrutura no Brasil 



O Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS) e a Associação 
Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base (ABDIB) assinaram em São Paulo (SP) no 
fim de fevereiro (27) um memorando de entendimento com o objetivo de desenvolver 
o Observatório da Infraestrutura, uma base de dados que poderá ajudar na definição 
de prioridades de investimentos no setor. 

Por meio do Observatório da Infraestrutura, órgãos públicos e empresas privadas 
poderão ter acesso a informações sobre o mercado de infraestrutura no Brasil, 
indicadores e análises setoriais, projeções e projetos de investimento. O objetivo é 
apoiar a seleção de projetos prioritários para investimentos públicos e privados, 
comparando alternativas e indicando os parâmetros que justificam as escolhas. 

De acordo com o UNOPS, a base de dados permitirá visualizar informações sobre o 
quadro geral da oferta de infraestrutura instalada nos estados, nas regiões e no país 
como um todo. Cada empreendimento em funcionamento terá uma ficha com 
informações cadastrais, operacionais e financeiras, atualizadas regularmente, com 
indicadores históricos de oferta, consumo e desempenho. 

O UNOPS será parceiro da iniciativa, colaborando com a troca de experiências 
internacionais em infraestrutura para o desenvolvimento, bem como desenvolvendo 
projetos específicos para atender as demandas nacionais. O escritório trará a 
experiência de sua equipe e de parceiros internacionais para ajudar a identificar e 
enfrentar os desafios atuais e futuros para o desenvolvimento de infraestrutura 
sustentável. 

Participaram da assinatura do memorando de entendimentos Claudia Valenzuela, 
representante do UNOPS no Brasil; Venilton Tadini, presidente-executivo da ABDIB; 
Ralph Lima Terra, vice-presidente-executivo da ABDIB; e Nivaldo Tetti, diretor 
administrativo e financeiro da associação. 

A estruturação de projetos de infraestrutura e a participação do UNOPS em discussões 
na associação também foram apontadas como atividades de interesse comum entre as 
instituições. Valenzuela ressaltou que “o observatório contribui para o planejamento 
estratégico da infraestrutura nacional, o que é essencial para que pessoas possam 
construir vidas melhores e para que o Brasil atinja os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)”. 

Plataforma 

Em fase de desenvolvimento, o Observatório da Infraestrutura é uma iniciativa da 
ABDIB que pretende ser uma plataforma de informação permanentemente atualizada 
com o objetivo de contribuir para o planejamento dos investimentos em infraestrutura 
no país, assim como para a definição de projetos prioritários. A iniciativa tem o apoio 
do Ministério do Planejamento e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). 

O fortalecimento das ações de planejamento de médio e longo prazo é um dos temas 
prioritários das últimas agendas de propostas da associação, e é considerado pré-



condição para o Estado exercer sua tarefa de arbitrar sobre escolhas e políticas 
públicas e, consequentemente, articular os vários órgãos públicos envolvidos na 
condução dos planos e projetos. 

Nesse contexto, o observatório possibilitará que a escolha e a definição de projetos 
prioritários de infraestrutura sejam feitas a partir de critérios determinados – o que 
contribuirá para o aumento da eficiência, da produtividade e da competitividade da 
economia, de acordo com o UNOPS. Com um melhor planejamento, as escolhas 
passam a ter embasamento mais consistente, contribuindo para a viabilidade 
econômica, financeira, técnica e ambiental dos empreendimentos, disse o escritório da 
ONU. 

UNOPS 

O UNOPS apoia outras agências do Sistema ONU, governos, organismos multilaterais e 
parceiros na execução de projetos humanitários, de desenvolvimento e de 
consolidação da paz. 

No Brasil, por meio de acordos de cooperação técnica, o escritório apoia governos em 
diferentes áreas, transferindo conhecimentos por meio de especialistas, garantindo 
que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e transparente, e que os 
projetos sejam geridos com um enfoque em sustentabilidade. 

O UNOPS tem mais de 20 anos de experiência em mais de 80 países nos setores de 
transporte, água, saneamento, energia, Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs), resíduos sólidos, saúde, educação e Justiça. Seus programas de assessoria e 
assistência técnica ajudam os parceiros a melhorar sua capacidade de planejar, 
implementar e gerir a infraestrutura. Também colabora com empresas e universidades 
de ponta para seguir as melhores práticas internacionais nas áreas de elaboração de 
projetos e construção sustentáveis. 

FONTE:https://www.abdib.org.br/ 

 

 

Estratégia nacional para redução de risco de desastres 
2030 – EGITO 

O Egito está implementando o Marco de Sendai  através de atividades nacionais e 

participa ativamente do processo de formulação de indicadores de progresso, que 



estão sendo discutidos através do Grupo de Trabalho Intergovernamental de Peritos 

Abertos sobre Indicadores e Terminologia relativos à RRD. 

A Plataforma Nacional Egípcia para RRD desenvolveu um roteiro que visa fornecer 

orientação e destacar uma série de áreas de foco para implementar o Marco de  

Sendai emergente da revisão da implementação HFA. O roteiro leva em consideração o 

que foi alcançado e pretende complementar o que está planejado dentro da Estratégia 

de Desenvolvimento Sustentável egípcia "Visão do Egito 2030". 

Neste contexto, a Plataforma Nacional Egípcia para RRD completou a revisão e 

atualização da Estratégia Nacional de RRD, levando em consideração os elementos e 

considerações inovadoras do Marco de Sendai, através da incorporação do conceito 

de Gerenciamento de Riscos de Desastres, que visa reduzir o dano através da 

combinação de prevenção, mitigação e preparação com resposta. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/57333_egyptiannationalstrategyfordrrengli.p

df 

EVENTOS 

 

Seja parte da Tendência  
Solicite estudos de caso -  

 

Você fez sua cidade mais segura? Medidas tomadas para proteger os habitantes das 

cidades de perigos? Sensibilização aumentada sobre a resiliência?  

Trends in Urban Resilience é a publicação principal da UN-Habitat, rastreando os 

jogadores globais e as mudanças na resiliência urbana.  

 

Estamos à procura de novos casos para a edição de 2019 e convidamos você a enviar 

sua proposta. Mais informações em www.urbanresiliencehub.org/trends2019 

FONTE:https://urbanresiliencehub.typeform.com/to/WmdRzm 

FONTE:http://urbanresiliencehub.org/wp-

content/uploads/2017/11/Trends_in_Urban_Resilience_2017.pdf 

FONTE:http://urbanresiliencehub.org/trends2019/ 

 

 



INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-

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

           

 


