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ONU marca Dia Internacional da Caridade mobilizando
ação para a Agenda 2030
Ajuda humanitária

Data, marcada neste 5 de setembro, é oportunidade de promover alívio para os piores
efeitos das crises humanitárias, gerar serviços de saúde, educação e moradia e
proteção a crianças.
As Nações Unidas celebram neste 5 de setembro o Dia Internacional da Caridade. A data
coincide com o aniversário de morte de Madre Teresa de Calcutá, que recebeu o Prêmio
Nobel da Paz em 1979.
Para as Nações Unidas, a caridade funciona como uma força de mobilização na
implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODSs.
Seis áreas
Os ODSs, que são parte da Agenda 2030, reconhecem a erradicação da pobreza como o
maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.
Os Objetivos podem ser agrupados em cinco áreas: pessoas, planeta, prosperidade, paz
e parcerias.
Segundo a ONU, os conceitos de caridade como o de voluntariado e filantropia ajudam
na criação de sociedades mais inclusivas e mais resilientes.
O Dia Internacional da Caridade foi estabelecido para conscientizar povos, organizações
não-governamentais e vários grupos ao redor do mundo para a importância de
atividades voluntárias e filantrópicas.
O Dia é também uma oportunidade de promover mais engajamento da sociedade civil
que leve ao desenvolvimento sustentável
Pobres e doentes

Uma das formas é a eliminação de barreiras culturais e sociais para criação de coesão.
Uma outra forma é a construção de resiliência através de ação comunitária,
aumentando o senso de responsabilidade do cidadão para com sua área, além do
aumento da confiança entres grupos diversos.
Ao relembrar o falecimento de Madre Teresa de Calcutá, em 5 de setembro de 1987, a
data também destaca o trabalho dela de 45 anos com os pobres, os doentes, órfãos e as
pessoas à beira da morte, ao mesmo tempo em que ela dirigia a expansão da tarefa dos
Missionários da Caridade, primeiramente na Índia, e depois em outros países.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/09/1636512?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=a4c785a47dEMAIL_CAMPAIGN_2018_09_06_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-a4c785a47d105027597

Vulnerabilidade nacional às alterações climáticas e
avaliações de risco na Europa, 2018
Este relatório fornece a primeira revisão sistemática do impacto nacional sobre as
alterações climáticas, vulnerabilidade e avaliações de risco em toda a Europa. Baseia-se
em informações sobre avaliações multissetoriais relevantes informadas de países
membros da EEA. O objetivo do relatório é compartilhar experiências e conhecimentos
e destacar abordagens e soluções práticas que os países usaram para produzir e
apresentar suas avaliações.
O relatório não tenta avaliar ou classificar as avaliações de CCIV existentes; tampouco
sugere que exista uma abordagem única para as avaliações nacionais de CCIV. Em vez
disso, identificou lições aprendidas e faz sugestões para o desenvolvimento adicional de
avaliações de CCIV no futuro. A intenção é fornecer uma fonte de inspiração e
conhecimento para os países que apoiarão o planejamento e a implementação da
adaptação às mudanças climáticas na Europa.
FONTE:https://www.eea.europa.eu/publications/national-climate-change-vulnerability2018

Mudanças recentes de inundações e impactos
relacionados no Níger com base no banco de dados de
inundações do ANADIA Níger
O objetivo deste estudo foi fornecer à comunidade científica e aos formuladores de
políticas uma fonte de dados atualizada e confiável referente a inundações no Níger
entre 1998 e 2015, em escalas nacionais, regionais e sub-regionais. Informações
confiáveis sobre inundações foram extraídas do banco de dados nacional de danos
causados pelas inundações (ANADIA DB) mostrando seu impacto no país.
Durante o período investigado, números consideráveis em relação aos impactos das
inundações foram encontrados (cerca de 4.000 assentamentos e 1,7 milhão de pessoas
foram afetadas pelas enchentes). A análise também indica um aumento repentino nos
impactos das inundações desde 2010. As regiões do sudoeste (Tillabery, Dosso e
Niamey) são as mais afetadas; No entanto, esse tipo de risco envolve todo o país, e
algumas áreas particularmente vulneráveis foram identificadas.
Uma estrutura abrangente de modelagem de dados baseada em dados de precipitação
pluviométrica (precipitação de grupos de perigos climáticos com estações (CHIRPS)) e
índices de vegetação (dados de resolução de espectrorradiômetro de imagens de
resolução moderada normalizada (MODIS NDVI)) foi usada para investigar quais dados
As variáveis são mais capazes de explicar a recente e repentina vulnerabilidade da
inundação do Níger detectada na escala departamental.
Apenas alguns modelos de danos por inundação estatisticamente significativos foram
encontrados (61 de 297), devido essencialmente à não linearidade do aumento na série
temporal de danos em comparação com as tendências ambientais e climáticas. O
aumento populacional é a variável mais significativa a nível nacional; no entanto, em
escalas regionais e sub-regionais, diferentes padrões forneceram evidências para
identificar os gatilhos locais para a vulnerabilidade.
FONTE:http://www.mdpi.com/2225-1154/6/3/59

Índia: Alerta precoce é uma obrigação para lidar com as
inundações

As pessoas ao longo do Brahmaputra foram preparadas na semana passada, enquanto
nas semanas anteriores, as pessoas em Kerala, Nagaland e Assam não estavam
Por Mubina Akhtar
Em 30 de julho, o rio Dhansiri estava calmo e o calor no centro de Assam estava
escaldante. A chuva traria bem-vindo alívio, mas os meteorologistas estavam avisando
de uma monção de déficit. Em um ritual milenar, as pessoas organizavam casamentos
de sapos para invocar a presença dos deuses da chuva.
Em 2 de agosto, o Dhansiri quebrou seu recorde de nível de enchente na refinaria
Numaligarh, no distrito de Golaghat. O recorde anterior - estabelecido em 24 de
setembro de 1985 - foi de 79,87 metros. Desta vez, foram 80,18 metros, e ficaram acima
do nível alto anterior por mais de 60 horas.
Ele pegou quase um milhão de pessoas de surpresa, especialmente porque não tinha
realmente chovido muito em Assam durante esses três dias.
O Dhansiri se eleva no pico Laisam de Nagaland, no nordeste da Índia, para encontrar o
Brahmaputra em sua margem sul. O mesmo acontece com o Doyang - outro afluente do
Brahmaputra - que flui pelo distrito de Wokha, em Nagaland, antes de chegar a Assam.
A inundação em ambos os rios foi causada pela NEEPCO (North Eastern Electric Power
Corporation Limited) abrindo todos os cinco portões da barragem de 39 m de altura do
Projeto de Energia Hidrelétrica de Doyang, de 75 MW, após fortes chuvas nos morros
de Nagaland.
A enchente matou cinco pessoas e causou danos em Nagaland, estimados em Rs 800
crore (US $ 113 milhões) pelo governo do estado.
Em Assam , a inundação inundou 36 aldeias. “Esta infelicidade nos foi trazida pelo
projeto NEEPCO em Nagaland. Nós não fomos avisados anteriormente que os portões
da barragem seriam abertos. Como conseqüência, quase todos os lares de nossa aldeia
perderam a maior parte de seus pertences. Esse desastre nos deixou indignados em
poucas horas ”, disse Atul Gogoi, chefe de aldeia de Kenduguri, no distrito de Golaghat,
ao theethirdpole.net. Deepak Gogoi, um jovem local abrigado em um acampamento
improvisado, queixou-se da falta de barcos de resgate. “Graças a Deus não houve
chuva. Ou teria sido mais difícil resgatar todo mundo.
“A água continuou a jorrar desde as 2 da manhã. Ouvimos mais tarde que muitas das
aldeias a montante foram arrastadas pelo dilúvio, mas não houve arranjos para a
administração do distrito, nenhum aviso prévio. Esta é a primeira vez em minha vida que
assisti a um desastre de tamanha magnitude ”, disse Rubul Ali, morador de Numaligarh.
Em 6 de agosto, a Autoridade de Gestão de Desastres do Estado de Assam colocou o
número de pessoas afetadas em 87.300 e 7.086 hectares de terra no distrito de Golaghat
estavam submersos.

Aviso emitido, dizem funcionários
A NEEPCO é de propriedade do governo central da Índia. Bharat Chandra Deka, seu
diretor executivo de Operações e Manutenção, disse que avisos foram
emitidos. Segundo ele, houve um deslizamento de terra no rio Sidzu, um afluente do
Doyang, no distrito de Zunheboto, em Nagaland, e que bloqueou a água, que mais tarde
rompeu e veio rugindo. Ele disse que todos os vice-comissários dos distritos de Nagaland
receberam uma carta da Nagaland Disaster Management Authority sobre o
deslizamento de terra. De acordo com Deka, a administração local nos distritos de
Golaghat e Wokha também foi notificada.
Autoridades do Departamento de Conservação de Solos e Água de
Nagaland disseram que a área de captação de 2.600 quilômetros quadrados do Projeto
Hidroelétrico Doyang, que fica cerca de 60 quilômetros a montante da cidade de
Golaghat, recebeu excesso de excesso de 348% de janeiro a julho, com a maior parte da
chuva o final de julho.
O gerente sênior da NEEPCO, LA Kharmawphlang, disse que o fluxo de água para o
reservatório de Doyang era de mais de 600 metros cúbicos por segundo desde 27 de
julho e subiu para mais de 1.150 por cento em 31 de julho, forçando as autoridades a
abrir as comportas.
A utilidade de emitir um alerta antecipado de uma possível inundação foi mostrada na
área na última semana de agosto, quando o Siyang (que leva ao Brahmaputra) inchou
ameaçadoramente devido à liberação de um grande volume de água no Tibet a
montante, mas há Não houve vítimas.
Solte tarde demais, dizem as vítimas
As vítimas da inundação a jusante não estão convencidas, acusam a NEEPCO de tentar
armazenar mais água do que era seguro, porque queria maximizar a geração de
eletricidade. Akhil Gogoi, líder do movimento anti-barragem Krishak Mukti Sangram
Samity, disse que em julho o projeto Doyang produziu 45,52 milhões de unidades de
eletricidade, mais de três vezes a meta de produzir 14,28 milhões de unidades, uma
meta estabelecida pela Autoridade Reguladora de Eletricidade Central. . Ele exigiu que
a NEEPCO compensasse as vítimas das enchentes.
Dadas as chuvas pesadas e pesadas de monções no nordeste da Índia, todos os manejos
de barragens devem manter os níveis dos reservatórios baixos em julho para minimizar
o risco de enchentes.
Em uma reunião em fevereiro de 2018, a administração do distrito de Golaghat havia
dito à NEEPCO para manter ambos os vertedouros da represa abertos. "No entanto,
parece que esses procedimentos não foram seguidos para este desastre", disse um
funcionário da administração do distrito.
Tais enchentes ocorreram na área antes. em agosto de 2015, moradores de dez vilarejos
- Mengshanpen, Tsopo, Chudi, Longtsung, Sheruechuk, Morakjo, Lotsu, Pyangsa, Moilan

e Pyotchu - deram uma representação ao chefe da NEEPCO sob a bandeira da
Organização de Afectados Afluentes (DAPO). , alegando a morte de pelo menos cinco
pessoas entre 2003 e 2014 devido à súbita “liberação de grandes volumes de água” e
perda de meios de subsistência para um grande número de pessoas. Eles também
disseram que tais lançamentos súbitos afetaram o movimento de pessoas do outro lado
do rio e destruíram seu acesso ao rio, pescarias, fontes de água, pontes suspensas,
fontes de areia e pedregulhos e cultivo de leito de rio.
Mrinal Saikia, membro da Assembléia Legislativa de Assam de Khumtai - um eleitorado
severamente atingido pela enchente - apresentou uma queixa na Delegacia de Polícia
de Golaghat, alegando que 116 aldeias no distrito estavam submersas devido à
negligência da NEEPCO. O chefe do projeto Doyang, Priyabrata Das, foi interrogado pela
polícia nesta conexão. Arun Sarma, ex-membro do parlamento de Lakhimpur, também
responsabilizou a NEEPCO pelo desastre. Ele chamou isso de uma violação grosseira dos
direitos humanos e disse que a empresa deveria enfrentar uma ação punitiva.
O ministro-chefe de Assam, Sarbananda Sonowal, culpou a NEEPCO pelo desastre de
Ranganadi no ano passado. O projeto de hidroeletricidade de Ranganadi, de 405 MW,
em Arunachal Pradesh, deslocou milhares de pessoas nos distritos de Assam, Dhemaji e
North Lakhimpur, supostamente porque os gerentes das hidrelétricas liberaram água
sem avisar mais de uma vez.
Potência da Índia?
No passado, os planejadores da Índia estimaram o potencial de geração de energia
hidrelétrica no nordeste do país em 58.971 MW, quase 40% do potencial hídrico total
do país. Até fevereiro de 2016, quando os números foram compilados pela última vez, a
região estava gerando 1.242 MW, cerca de 2,1% do potencial declarado. Muitos
projetos foram paralisados devido a avaliações de impacto ambiental insatisfatórias,
especialmente em áreas a jusante. Outros foram paralisados por protestos locais. Os
sismólogos também questionaram repetidamente a sabedoria de construir grandes
represas em uma região propensa a terremotos.
FONTE:https://www.thethirdpole.net/en/2018/09/03/early-warning-a-must-to-cope-withfloods/

Índia: Cidade inundada? Pergunte ao Google
Por Sumir Karmakar
Na próxima monção, as pessoas que vivem nas áreas propensas a inundações em Assam
poderão verificar os níveis de inundação em seus smartphones usando o mapa do
Google, como os motoristas Uber e Ola, que verificam o tráfego nas ruas da cidade.

O Google está trabalhando em um modelo de inundação usando inteligência artificial
para fornecer dados de inundação das bacias dos rios Brahmaputra e Barak para ajudar
os residentes, que vivem principalmente nas áreas a jusante, verificar os níveis de
inundação online e tomar medidas preventivas para controlar os danos.
O Google atualizará os dados de inundação com dados fornecidos pela Comissão Central
da Água (CWC), após um acordo assinado entre as duas agências em junho deste ano.
FONTE:https://www.telegraphindia.com/states/north-east/city-flooded-ask-google-256398

Gestão de desastres: a Índia não está completamente
pronta
De Eilia Jafar
As medidas não-estruturais para previsão de cheias - fornecem alerta antecipado em
áreas propensas a enchentes - provaram ser bem sucedidas para o gerenciamento de
enchentes. No entanto, para que os sistemas de aviso prévio sejam eficazes, são
necessários esforços contínuos e colaborativos, em vez de uma ação única. Por exemplo,
os sistemas de alerta de alta tecnologia no solo não serão úteis até que as autoridades,
os principais interessados e as comunidades sejam treinados para agir de acordo com as
informações obtidas dessas instalações. As pessoas afetadas pelas enchentes de Kerala
relataram que ouviram um leve anúncio nos alto-falantes, mas a mensagem não pôde
ser ouvida com clareza, então eles não tinham certeza sobre o que significava até que a
água entrasse em suas casas.
Diferentes partes interessadas precisam se unir para mapear riscos, vulnerabilidades e
recursos; envolver-se em ações regulares de preparação, como exercícios e
capacitação; desenvolver e atualizar planos de emergência; verificar a disponibilidade
de recursos no nível local; e agir com base em alertas antecipados. Enquanto o governo
trabalha no sentido de fortalecer os sistemas e mecanismos de preparação e resposta,
a sociedade civil tem um papel importante a desempenhar, no nível da comunidade, na
preparação para desastres.
FONTE:https://www.hindustantimes.com/analysis/disaster-management-india-is-not-completelyready/story-WQ7TEVdfWibfohDQXSCnzO.html

Sete razões para abraçar a redução do risco de desastres
baseado na natureza
O sul do estado indiano de Kerala é famoso por suas várias atrações turísticas, como a
vida selvagem, que inclui espécies em extinção, como a cabra Nilgiri Tahr e o macacode-cauda-leão, a tradicional corrida de barcos Vallam Kali e o festival de especiarias
Kumily.
Não é surpreendente que o estado tenha recebido cerca de 14,6 milhões de turistas
estrangeiros e domésticos em 2017. Segundo um relatório de janeiro de 2018 do Centro
de Pesquisa de Políticas Públicas da Índia (CPPR), o turismo contribui com 10% do PIB
de Kerala e cerca de 23,5% o emprego total do estado.

No entanto, desde o início da temporada de monções no final de maio, o quadro não foi
tão otimista para os mais de 33 milhões de habitantes do estado.
Chuvas intensas e inundações, as piores em quase um século, não só causaram estragos
na propriedade, flora e fauna, mas também resultaram na morte de mais de 400
pessoas. Além disso, mais de 1.000.000 de pessoas buscaram abrigo nos 3.274 campos
situados nos distritos atingidos pela enchente do estado. A magnitude da inundação
deste ano provavelmente foi exacerbada pela urbanização - que reduz as superfícies
permeáveis - o gerenciamento da represa, o desmatamento e a extração descontrolada
de pedreiras e mineração.
Mas inundações desastrosas não são exclusivas de Kerala. Eles são um indicador da
necessidade de abordar a degradação do ecossistema - um importante fator de risco de
desastres, como inundações ou outras condições climáticas adversas.
Um relatório do Escritório das Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres ,
publicado em 2015, identificou uma forte ligação entre desastres e ecossistemas. Notou
que a degradação ambiental pode causar ou exacerbar desastres ou vice-versa.
Assim, enquanto Kerala - e muitas outras partes do nosso planeta - continuam a suportar
o peso dos desastres, aqui estão sete razões pelas quais precisamos adotar abordagens
baseadas na natureza para reduzir os riscos relacionados a desastres.
1. Resiliência : Ecossistemas saudáveis e bem manejados, como florestas, dunas de
areia, recifes e zonas úmidas, desempenham funções importantes que reduzem o risco
de desastres e podem desempenhar um papel importante na construção da resiliência
da comunidade.
2. Combinação de infraestrutura de engenharia em infraestrutura natural : No Vale do
Napa, na Califórnia, a infraestrutura - na forma de criação e proteção de áreas úmidas,
bem como restauração de várzea - foi combinada com investimento em proteção
convencional contra enchentes.
3. Custo-benefício : A inclusão de infraestrutura verde pode, em muitos casos, fornecer
os mesmos serviços e benefícios que as infraestruturas projetadas a um custo menor. Na
Carolina do Norte, o custo da infraestrutura convencional para o controle de águas
pluviais foi estimado em US $ 3,24 por mil galões, enquanto a infraestrutura natural para
o mesmo fim custa apenas US $ 0,47 por mil galões. De acordo com a Swiss Re, o
renascimento dos recifes de corais e manguezais em Barbados poderia reduzir em 35%
o dano potencial causado pelas alterações climáticas, enquanto aumentava os
benefícios econômicos do investimento no Parque Marinho Folkstone.
4. Prevenção de perigos ou buffering : Anualmente, a Suíça investe 150 milhões de
francos suíços em manejo florestal, o que proporciona proteção contra quedas de
rochas, avalanches de neve e deslizamentos de terra. É também 5 a 10 vezes menos
dispendioso do que a construção e manutenção de medidas de engenharia. Na Jamaica,

foi descoberto que os recifes de corais e ervas marinhas fornecem proteção de até 40%
contra a tempestade e a erosão da praia.
5. Apoiar os meios de subsistência: Ecossistemas saudáveis e bem manejados podem
ajudar a reduzir a exposição de pessoas e seus ativos produtivos, como terras agrícolas,
áreas de pesca e árvores agroflorestais, a impactos perigosos. Por exemplo, o peixe é a
principal fonte de proteína para quase um bilhão de pessoas e é responsável por pelo
menos 15% da proteína animal nas dietas de mais dois bilhões de pessoas. As zonas
húmidas fornecem um habitat crítico para a pesca local, bem como para a água potável
e, ao mesmo tempo, ajudam a regular o fluxo de água e minimizam o risco de
inundações e secas. No entanto, o mundo perdeu quase 50% de suas áreas úmidas.
6. Um investimento sem arrependimento: O manejo sustentável dos ecossistemas
oferece múltiplos benefícios sociais, econômicos e ambientais, além da redução do risco
de desastres. Eles aumentam a resiliência a desastres enquanto contribuem para o
produto interno bruto nacional, redução da pobreza, segurança alimentar,
biodiversidade e seqüestro de carbono.
7. A redução do risco de desastres baseada em ecossistemas está se tornando
predominante: os países estão cada vez mais conscientes das soluções baseadas na
natureza como uma maneira de melhorar a adaptação e a mitigação das mudanças
climáticas, e estão investindo na conservação, restauração e manejo dos
ecossistemas. Após o tufão Yolanda em 2013, as Filipinas prometeram US $ 22 milhões
de seu orçamento nacional para atividades de restauração e reabilitação de manguezais
nas zonas costeiras afetadas para funcionar como amortecedores naturais contra
impactos futuros de tempestades.
Entre 2013 e 2016, a UN Environment, em parceria com a Comissão Europeia,
implementou projetos de demonstração de redução do risco de desastres com base no
meio ambiente no Afeganistão, no Haiti, na República Democrática do Congo e no
Sudão.
Tem apoiado ativamente parcerias e redes para construir uma comunidade global de
tomadores de decisão, defensores e profissionais que integram soluções de
gerenciamento de ecossistemas para redução do risco de desastres, adaptação às
mudanças climáticas e estratégias de desenvolvimento.
FONTE:https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/seven-reasons-embrace-naturebased-disaster-risk-reduction

EUA: As leis de divulgação estaduais deixam os
compradores de imóveis no escuro sobre os riscos de
inundação

De Dena Adler
Uma nova pesquisa do Centro Sabin para Mudança Climática e do Conselho de Defesa
dos Recursos Naturais (NRDC) revela que quase metade dos estados não tem exigências
regulamentares ou estatutárias para os vendedores divulgarem o histórico de danos de
uma propriedade a um comprador. Como conseqüência, muitos proprietários podem
nunca aprender que sua casa é vulnerável a inundações até que encontrem suas casas
literalmente submersas - um risco que está aumentando junto com a elevação do nível
do mar e eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos. Ironicamente, essa
informação pode estar prontamente disponível tanto pelo vendedor como pela Agência
Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA), que mantém um registro de
inundações em todas as propriedades que recebem seguro por meio de seu Programa
Nacional de Seguro contra Enchentes (NFIP).
É o seu estado um dos muitos que mantêm os compradores de casas no escuro sobre se
sua nova propriedade é suscetível a inundações? O Sabin Centre e o NRDC revisaram
todas as leis de divulgação de imóveis dos 50 estados para montar este mapa
interativo identificando a robustez dos requisitos de cada estado.

Vinte e um estados carecem de exigências estatutárias ou regulamentares para os
vendedores revelarem o histórico de uma propriedade de danos causados por
inundações ou outros fatores relacionados ao risco de inundação. Os outros vinte e nove
estados, além de Washington, DC, no mínimo, exigem que os vendedores divulguem se
a propriedade está em uma planície de inundação designada antes do ponto de
venda. Destes, apenas dez estados exigem adicionalmente a revelação de se houve
algum dano de inundação nas estruturas da propriedade.

Mesmo em estados com requisitos mínimos de divulgação, as brechas podem prejudicar
sua eficácia. Por exemplo, embora o estatuto de divulgação de Nova
York tecnicamente indique um vendedor a divulgar se a propriedade está localizada em
uma planície de inundação designada, o vendedor pode verificar uma caixa informando
que essa informação é desconhecida. Além disso, um vendedor pode evitar até mesmo
essa exigência de divulgação pagando uma taxa de US $ 500 no fechamento. De forma
mais ampla, entre os 29 estados, além de Washington, DC, com exigências de divulgação
relacionadas a risco de inundação ou danos, pelo menos vinte e seis têm várias isenções
para transferências de propriedade relacionadas a execuções e / ou transferências de
ações em lugar de execuções hipotecárias - que é mais de 85% dos estados com
divulgações relacionadas a inundações. (Veja planilha para detalhes.)
Leis de divulgação inadequadas têm consequências reais em um mundo onde as
inundações são um risco crescente para muitas comunidades. Em 2017, mais de 95.000
segurados da NFIP apresentaram reclamações à FEMA por cerca de US $ 8,7 bilhões em
indenizações - o terceiro maior pagamento de danos desde 1978. Os três principais anos
de reclamação mais caros ocorreram nos últimos 15 anos. Como as mudanças climáticas
contribuem para o aumento do nível do mar, tempestades e precipitações mais
extremas, esses números podem aumentar - um relatório recente da Union of
Concerned Scientists mostra que a elevação do nível do mar colocará centenas de
milhares de lares sob risco de inundações crônicas. as próximas décadas.
O Congresso emitiu recentemente uma série de extensões de curto prazo sobre o NFIP,
nenhuma das quais inclui divulgação de informações ou outras reformas
sugeridas . Mais recentemente, no final de julho, o Congresso votou pela reautorização
do NFIP até 30 de novembro de 2018. O NRDC fez uma série de recomendações sensatas
que podem ajudar a promover a transparência e preencher a lacuna de informações
sobre o risco de inundação das propriedades:






A FEMA deve fornecer aos proprietários um “direito de saber” sobre o histórico
de cobertura de seguro contra enchente, reclamações de danos pagos e se há
uma exigência legal para comprar seguro de inundação devido ao recebimento
de auxílio de desastre federal pelos proprietários anteriores.
A FEMA deve criar um sistema público de dados abertos para compartilhar
informações relacionadas a reclamações por danos causados por inundações,
número de propriedades repetidamente inundadas e se as comunidades estão
aplicando adequadamente os códigos de construção e zoneamento locais
exigidos pelo NFIP.
Como condição da participação do NFIP, os estados devem adotar exigências
abrangentes de divulgação de risco de inundação para transações imobiliárias
que forneçam aos compradores um direito de saber sobre o histórico de danos
de uma propriedade, se a propriedade deve ser coberta pelo seguro de
inundação e se propriedade está localizada em uma zona de inundação.

Essas medidas ajudariam a garantir que os proprietários tivessem as informações
necessárias ao fazer um de seus maiores investimentos financeiros e, de forma mais
ampla, ajudassem a quebrar o ciclo de investimento em propriedades cada vez mais

vulneráveis a inundações. Na ausência de ação federal, os estados também podem
alterar suas leis para exigir que os vendedores divulguem essas informações críticas.
FONTE:http://blogs.law.columbia.edu/climatechange/2018/08/16/state-disclosure-laws-leavehomebuyers-in-the-dark-about-flood-risks/
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