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Banco Mundial alerta para piora da economia global em
2019
As perspectivas para a economia global em 2019 pioraram, disse o Banco Mundial nesta
quarta-feira (9) em novo relatório. Enquanto as tensões comerciais permanecem
elevadas, o comércio internacional e o investimento desaceleram, em um cenário em
que grandes mercados emergentes sofreram pressões financeiras substanciais no ano
passado.
A expectativa do Banco Mundial é de que o crescimento nos mercados emergentes e nas
economias em desenvolvimento permaneça estável em 2019. A recuperação nas
economias que dependem fortemente das exportações de commodities provavelmente
será muito mais lenta do que se esperava. Já o crescimento das demais economias deve
desacelerar.
Além disso, aumentam as chances de o crescimento ser ainda mais fraco que o previsto,
segundo o relatório “Global Economic Prospects” de janeiro de 2019.
A previsão do Banco Mundial é de crescimento de 2,9% da economia global em 2019,
frente a 3% este ano. Para os Estados Unidos, a projeção é de avanço de 2,5%, frente a
2,9% em 2018. Para a zona do euro, a expectativa é de avanço de 1,6% (diante de 1,9%
em 2018) e, para o Japão, de 0,9% na comparação com 0,8% no ano passado.
Para o Brasil, o organismo internacional projeta crescimento econômico de 2,2% em
2019 e de 1,2% este ano. Já para a China, o PIB deve subir 6,2%, frente a estimados 6,5%
no ano passado.
Os bancos centrais das economias avançadas continuarão a remover as políticas
acomodativas que apoiaram a recuperação prolongada da crise financeira global dez

anos atrás, segundo a entidade. Além disso, disputas comerciais podem aumentar. Níveis
mais altos de endividamento tornaram algumas economias, particularmente países mais
pobres, mais vulneráveis ao aumento das taxas de juros globais, às mudanças no
sentimento dos investidores ou a flutuações nas taxas de câmbio.
Além disso, eventos climáticos mais frequentes levantam a possibilidade de grandes
oscilações nos preços dos alimentos, o que pode aprofundar a pobreza. Como o
crescimento equitativo é essencial para aliviar a pobreza e aumentar a prosperidade
compartilhada, os mercados emergentes e as economias em desenvolvimento precisam
enfrentar esse clima econômico desafiador tomando medidas para sustentar o ímpeto
econômico, preparando-se para a turbulência e fomentando o crescimento de longo
prazo, de acordo com o Banco Mundial.
A reconstrução do orçamento e de sistemas de proteção dos bancos centrais; a proteção
do capital humano; a promoção da integração comercial; e a abordagem dos desafios
colocados por grandes setores informais, por vezes, são formas importantes de fazer
isso, apontou o organismo.
“No início de 2018, a economia global estava disparando, mas perdeu velocidade
durante o ano, e a corrida pode ficar ainda mais irregular neste que começa”, disse a
principal executiva do Banco Mundial, Kristalina Georgieva.
“À medida que os obstáculos econômicos e financeiros se intensificam para os países
emergentes e em desenvolvimento, o progresso mundial na redução da pobreza
extrema pode ser comprometido. Para manter o ímpeto, os países precisam investir em
pessoas, fomentar o crescimento inclusivo e construir sociedades resilientes”.
O Banco Mundial publica o relatório duas vezes ao ano, em janeiro e junho, como parte
de sua análise dos principais desenvolvimentos macroeconômicos globais e seu impacto
nos países-membros. A promoção de um crescimento econômico equitativo e
sustentável é o objetivo central da organização, que visa acabar com a pobreza extrema
e impulsionar a prosperidade compartilhada.
O relatório fornece dados para apoiar o alcance desses objetivos e é um recurso confiável
para clientes, partes interessadas, organizações civis e pesquisadores, segundo o
organismo internacional.
Dívida pesa nos países
Abordar os altos níveis de endividamento dos países também é uma preocupação cada
vez mais importante. Nos últimos anos, muitos países de baixa renda tiveram acesso a
novas fontes de financiamento, incluindo fontes privadas e credores fora do Clube de
Paris. Isso permitiu que financiassem seus projetos de desenvolvimento. No entanto,
também contribuiu para o crescimento da dívida pública, apontou o organismo
internacional.

Os níveis de dívida do governo entre os países de baixa renda aumentaram de 30% para
50% em relação ao PIB nos últimos quatro anos. Os países de baixa renda estão usando
uma proporção crescente das receitas governamentais para fazer pagamentos de juros.
Tais pressões de serviço da dívida crescerão mais se os custos de empréstimos
aumentarem como é esperado para os próximos anos.
Nestas circunstâncias, nas quais as condições de financiamento foram apertadas
abruptamente, os países registraram súbitas saídas de capital e dificuldades para
refinanciar suas dívidas.
Idealmente, a dívida pública deve ser sustentável e paga sob uma ampla gama de
circunstâncias a custos razoáveis. Ao aumentar a eficácia da mobilização de recursos, dos
gastos públicos, bem como fortalecer a gestão e a transparência da dívida, os países de
baixa renda podem reduzir a possibilidade de estresse oneroso da dívida, apoiar o
desenvolvimento do setor financeiro e reduzir a volatilidade macroeconômica.
Quando a informalidade é a regra
Outro caminho para um desempenho econômico mais forte pode ser abordar os desafios
associados ao setor informal na economia. O emprego e os negócios fora das estruturas
regulatórias, legais e financeiras estão difundidos em muitos mercados emergentes e
economias em desenvolvimento.
Cerca de um terço do PIB em mercados emergentes e economias em desenvolvimento
vem do setor informal, e cerca de 70% do emprego nessas economias é informal. Em
alguns países da África Subsaariana, o emprego informal representa mais de 90% do
emprego, e o setor informal produz até 62% do PIB. Os meios de subsistência dos pobres
dependem frequentemente da atividade informal.
O setor informal prospera em certos ambientes: a alta prevalência da informalidade está
associada ao subdesenvolvimento econômico, altos níveis de tributação e
regulamentação pesada, além de corrupção e ineficiência burocrática. No entanto,
embora às vezes ofereça vantagens em termos de flexibilidade e emprego, um grande
setor informal é frequentemente associado a menor produtividade, redução de receitas
fiscais e maior pobreza e desigualdade.
As empresas informais produzem 1/4 do que é produzido pelas empresas do setor
formal, mostra uma nova pesquisa do Banco Mundial. Os trabalhadores da economia
formal ganham em média 19% mais do que os da economia informal. Os países com os
maiores setores informais têm receitas que são de 5 a 10 pontos percentuais do PIB mais
baixas do que aqueles com níveis mais baixos de informalidade.
Os formuladores de políticas podem elaborar estratégias abrangentes de
desenvolvimento que, como benefício colateral, reduzam a informalidade. Além disso,
devem tomar cuidado para evitar transferir trabalhadores para o setor informal.

Uma política pública correta equilibra reformas como a melhoria da administração
tributária, flexibilizando o mercado de trabalho e fortalecendo a fiscalização regulatória,
com melhor oferta de bens e serviços públicos, além de sistemas de previdência social
mais robustos.
Erros
Buscar proteger as populações vulneráveis dos aumentos dos preços dos alimentos pode
exigir uma mudança de ênfase das políticas comerciais. No passado, as autoridades
intervieram com medidas comerciais para atenuar o impacto das flutuações dos preços
dos principais produtos alimentares, incluindo arroz, trigo e milho.
Mas, embora os países individuais possam ter sucesso a curto prazo em proteger os
mercados domésticos das flutuações de preços, a ação coletiva em todo o mundo pode
exacerbar a volatilidade dos preços dos alimentos e elevá-los – prejudicando aqueles
com as margens mais finas de segurança. Políticas introduzidas em 2010-2011 podem
ter sido responsáveis por 40% do aumento do preço mundial do trigo e um quarto do
aumento do preço do milho. Estima-se que o aumento do preço dos alimentos desse
período empurrou 8,3 milhões de pessoas para a pobreza.
Enquanto os preços dos alimentos caíram desde a virada da década, a fome mundial e a
insegurança alimentar subiram entre 2014 e 2017. O número de pessoas subnutridas
aumentou 5%, para 821 milhões, durante esse período, e os desafios de segurança
alimentar foram recentemente reconhecidos como prioridade urgente do G-20.
Além disso, aumentos dos preços dos alimentos do tipo experimentado em 2010-2011
poderiam ocorrer novamente à medida que eventos climáticos extremos aumentam a
possibilidade de interrupção da produção.
Em vez de intervenções como a proibição de exportações ou a redução de tarifas de
importação, abordagens eficazes para suavizar o impacto do aumento de preços incluem
melhores redes de segurança, como transferências de dinheiro e alimentos, alimentação
escolar e programas de obras públicas. É importante que os países tenham uma
estratégia para responder a crises alimentares e fornecer recursos adequados para esses
programas.
Fim de uma era?
Mesmo que os formuladores de políticas e seus constituintes procurem manter e
acelerar o crescimento em um período de declínio, eles não podem dar como certo uma
característica que tem desempenhado um papel importante em estimular a atividade
nos últimos anos: um longo período de inflação baixa e estável.
A inflação baixa e estável está associada a uma maior estabilidade de produção e
emprego, maior crescimento e melhores resultados de desenvolvimento. Em contraste,
a inflação alta corrói o crescimento, minando a confiança do investidor e os incentivos
para economizar. Apesar de algumas exceções notáveis, os mercados emergentes e as

economias em desenvolvimento alcançaram o notável feito de reduzir a inflação de dois
dígitos da década de 1970 para cerca de 3,5% em 2018.
No entanto, a manutenção da baixa inflação não é garantida, e uma série de fatores pode
conspirar para elevá-la nos próximos anos. Uma década após a crise financeira global,
muitas economias estão operando perto do pleno emprego. O ritmo da integração
econômica global pode diminuir ou ser revertido. A independência e a transparência do
banco central, dificilmente conquistadas, poderiam corroer-se diante das pressões para
financiar o governo. Uma dívida crescente poderia enfraquecer o compromisso com
regimes fiscais e monetários fortes.
Se as pressões inflacionárias globais aumentarem, os formuladores de políticas podem
proteger seus eleitores redobrando seu apoio à independência do banco central,
construindo estruturas fiscais para assegurar a sustentabilidade da dívida e mantendo
amortecedores adequados para enfrentar as recessões econômicas.
À medida que a perspectiva econômica global se torna mais sombria, o imperativo de
manter o ímpeto econômico exigirá tirar o máximo proveito das oportunidades de
crescimento, evitando as armadilhas e construindo amortecedores contra possíveis
choques. Lições do passado sobre dívidas, fé em instituições públicas, segurança
alimentar e estabilidade de preços podem oferecer orientação em um ambiente cada
vez mais desafiador, salientou o Banco Mundial.
FONTE:http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects

Fiji: plano nacional de adaptação
Este Plano Estratégico Nacional de Adaptação (NAP) de alto nível foi preparado para
liderar os esforços em curso para lidar de forma abrangente com as mudanças
climáticas. Este NAP comunica os esforços de adaptação entre várias entidades
governamentais em um único documento. O PAN influencia e acelera o caminho
nacional de desenvolvimento em direção ao desenvolvimento resiliente ao clima. Ele
busca melhorar a resiliência contra mudanças no clima, mas também a variabilidade
climática, que também aumentará em cenários futuros.
O processo do NAP foi concebido como mais do que um simples processo de elaboração
de estratégias de adaptação. Tem sido uma avaliação abrangente e crítica das
implicações das mudanças climáticas para setores-chave, bem como as barreiras de
adaptação apresentadas pelos processos de planejamento de desenvolvimento nacional
e subnacional, que podem frustrar os esforços de adaptação a longo prazo. Esta

abordagem dupla é um componente vital da 'Teoria da Mudança' que sustentou o
processo do NAP e a realização da Visão do NAP.
Deve-se notar que as ações contidas neste documento não são todas as ações de
adaptação que acontecerão nos próximos cinco anos. É uma lista das ações de adaptação
a serem priorizadas nos próximos cinco anos.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/62967_fijicountryreportv7.pdf

Sensoriamento remoto por satélite para apoio ao
gerenciamento de desastres: Uma abordagem holística e
em etapas baseada em estudos de caso na Sentinel Asia
A detecção remota por satélite é uma das principais ferramentas de suporte para o
gerenciamento de desastres. A iniciativa Sentinel Asia (SA) foi estabelecida em 2006
como uma colaboração entre agências espaciais regionais e agências de gestão de
desastres, aplicando tecnologia espacial (incluindo sensoriamento remoto por satélite)
e tecnologia Web-GIS para auxiliar no gerenciamento de desastres da região ÁsiaPacífico.
A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) trabalhou para estabelecer a
estrutura de SA e determinar o plano de implementação como uma secretaria de SA. O
SA pode ser considerado como um projeto de pesquisa empírica para estudar como o
sensoriamento remoto por satélite pode suportar o gerenciamento de desastres, em
colaboração com os usuários. Este documento deriva os requisitos para a aplicação de
sensoriamento remoto por satélite ao suporte ao gerenciamento de desastres por meio
de uma abordagem holística (incluindo fatores humanos) e em etapas, com base em
estudos de caso em SA.
FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212420918304801?token=D0659630A32590E222
6E01938DCE4C572A38D09C4BF36800BE85CA1039667A9D641846197DE4381D1E6E3DB0C3AF6F0B

Aplicação de valores culturais para incentivar a
preparação para desastres: Lições de um país de baixo
risco
O projeto CARISMAND investigou as relações entre percepção de risco e fatores
culturais em desastres naturais e provocados pelo homem. O presente estudo focalizou
atitudes, sentimentos e percepções em um país de “baixo risco”, a ilha de Malta. Este
local de pesquisa foi escolhido devido à sua posição geográfica e geopolítica única. Em
combinação com o baixo nível de risco de desastre prevalente, pode ser visto como
particularmente adequado para elucidar fatores culturais que são fortes o suficiente
para gerar mudanças comportamentais em tal ambiente e permitir uma maior
compreensão da relação entre percepção de risco, cultura e comportamento.
Os dados foram coletados durante uma Cúpula de Cidadãos (realizada em Malta em
2016) que combinou pesquisa quantitativa, para medir as respostas cognitivas e
emocionais relacionadas à percepção de risco, com métodos qualitativos que seguem o
caráter “fluido” da cultura. Verificou-se que a percepção de risco de desastre mostrou
apenas ligações fracas com intenções de preparação, apoiando outros resultados
publicados. As discussões dos grupos focais revelaram vários traços culturais, os valores
familiares mais proeminentes e a coesão social, que também foi apoiada pelos dados
quantitativos. Além disso, evidências destacaram como os valores pessoais são
transformados em valores culturais e como eles podem trabalhar a favor ou contra a
motivação para se preparar para desastres. Os resultados sugerem que a integração de
valores locais compartilhados, experiências cotidianas compartilhadas.
FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212420918300554?token=27C3456E4CACE4A0C6
AED3B2061DAE784729C189A989A7A41B8F37C177B5ED95CD25BB74A10FFD7B6517BA496DEBBCA4

EDUCEN cultura e desastre urbano: um manual
Este manual visa apoiar profissionais de redução de risco de desastres para avaliar
melhor o papel e o impacto da diversidade sociocultural, identidade e redes sociais na
gestão de desastres urbanos; Compreender o papel das cidades na gestão do risco de
desastres; e instrumentalizar e agir de acordo com as dimensões culturais avaliadas.

Ele fornece uma série de recursos e estudos de caso de cidades europeias para ajudar
os profissionais a identificar, analisar e mapear fatores culturais, vulnerabilidades e
riscos, a fim de integrar a cultura em RRD e RRD no planejamento urbano. Cada cidade
ou região urbana EDUCEN tem seu manual, sistematizando suas experiências,
ferramentas e lições aprendidas.
O manual também fornece ferramentas práticas - jogos, análise de redes sociais, grupos
focais, exposições - e questões orientadoras que podem servir como pontos de reflexão
profissional.
FONTE:https://cultureanddisaster.eu/pdf/introduction.pdf

EVENTOS

DEFESA CIVIL DO ESTADO REALIZARÁ SEMINÁRIO NO
MÊS DE JANEIRO
No próximo dia 16 de janeiro a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil realizará o
Seminário “Proteção e Defesa Civil Aplicada”, como parte dos treinamentos do ano de
2019.

A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (SUPDEC/SP) reunirá em 16/1 seus
coordenadores regionais de proteção e defesa civil, representantes das defesas civis
municipais e órgãos técnicos e de apoio do Sistema Estadual de Proteção de Defesa Civil
para capacitação voltada para as ações de monitoramento e resposta durante as Chuvas
de Verão.

O encontro será no Palácio dos Bandeirantes, Avenida Morumbi, 4500, São Paulo/SP
(Salão dos Pratos), com início às 8h30.
Fazem parte da programação, além da própria SUPDEC/SP, as Secretarias Estaduais de
Infraestrutura e Meio Ambiente (Instituto Geológico) e de Desenvolvimento Econômico
(Instituto de Pesquisas Tecnológicos), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de
Desastres Naturais (CEMADEN) e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.
As vagas são limitadas e as inscrições são pelo site: www.defesacivil.sp.gov.br

INFORMAÇÕES
PROMOTOR BRASIL
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3
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https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio
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http://www.eird.org/camp-10-15
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http://www.preventionweb.net/english/
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http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes

