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Guia de Planejamento de Recuperação Pré-Desastre para 
Governos Locais 

FONTE :  AGÊNCIA FEDERAL DE GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIA (FEMA)  

Este Guia é projetado para os governos locais para ajudá-los a se preparar para a 
recuperação de desastres futuros, envolvendo-se com toda a comunidade e 
planejando atividades abrangentes de recuperação de longo prazo. 

O planejamento pré-desastre efetivo é um processo importante que permite uma 
compreensão abrangente e integrada dos objetivos da comunidade. O planejamento 
pré-desastre também conecta os planos da comunidade para orientar decisões e 
investimentos pós-desastre.  

Este documento ajuda a entender as principais considerações e processos que um 
governo local pode usar para construir a capacidade de recuperação de uma 
comunidade e desenvolver um plano de recuperação pré-desastre. Além das 
considerações de planejamento e atividades associadas, o guia inclui recomendações 
para governos locais e uma lista de verificação para ajudar a avaliar a capacidade de 
recuperação.  

FONTE:https://www.fema.gov/media-library-data/1487096102974-

e33c774e3170bebd5846ab8dc9b61504/PreDisasterRecoveryPlanningGuideforLocalGovernmentsFinal

50820170203.pdf 

EUA: requisitos mínimos de assistência pública - Política de 
recuperação da FEMA FP-104-009-4 

O objetivo da política é estabelecer padrões mínimos para projetos de Assistência 

Pública para promover a resiliência e alcançar redução de risco sob a autoridade da Lei 

de Stafford §§ 323 e 406 (e) (42 USC §§ 5165a e 5172) e 44 CFR § 206 , subparte M. 

A integração de códigos e padrões de construção consensuais reconhecidos a nível 

nacional nas atividades de Assistência Pública:  

1. Proteger Vidas e Propriedade: o uso de códigos e padrões de construção 
consensuais reconhecidos nacionalmente irá promover a missão principal da FEMA 
para proteger vidas e propriedades, aumentando a segurança e as capacidades de 
redução de risco de edifícios que recebem financiamento da Assistência Pública.  

2. Apoio ao Uso Eficiente de Dólares Federais: Os destinatários e subcipientes que 
utilizam códigos e padrões de construção baseados em consenso reconhecidos 
nacionalmente para projetos financiados pelo governo federal reduzirão a 



vulnerabilidade à construção nova e aos edifícios reparados e adaptados, reduzindo 
assim a necessidade de futuras concessões de recuperação de desastres federais e 
outra assistência.  

3. Aumento da Eficácia: a consideração de abordagens baseadas em padrões é 
necessária para aumentar a previsibilidade das atividades de FEMA autorizadas, 
aumentar os requisitos de viabilidade e efetividade, bem como promover a 
sustentabilidade das atividades financiadas pela FEMA. 

FONTE:https://www.fema.gov/media-library-data/1475592732229-
1773d9d032c89da0f4e201e1529feb29/PA_Minimum_Standards_Policy_508_FINAL.pdf 

 

Pronto para responder: reforço da preparação 
humanitária em países de alto risco 

FONTE :  PROGRAMA ALIMENTAR MUNDIAL (PAM)  

Lições aprendidas do Programa Mundial de Alimentos e melhores práticas em 
preparação para emergências 

Este relatório centra-se nas lições aprendidas pelo PAM do projeto Ready to Respond, 
um programa conjunto de preparação humanitária da ONU financiado pelo 
Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DFID). Ele extrai 
lições dos casos mais reveladores, concentrando-se em investimentos de preparação 
que realmente foram usados em emergências e que permitiram uma resposta mais 
eficiente, em áreas como transferências baseadas em dinheiro, logística e cadeia de 
suprimentos, análise de vulnerabilidade, responsabilização, capacitação e coordenação 
entre agências. Concentrando-se principalmente em impactos qualitativos, juntamente 
com as descobertas quantitativas do estudo sobre o retorno sobre o investimento, 
contribui para evidenciar que a preparação humanitária é remunerada. 

Este relatório de lições aprendidas aborda-se principalmente para um público interno 
do PMA: funcionários em Escritórios de País (COs), Bureaux Regionais (RBs) e Sede 
(QG) que estão envolvidos em trabalhos de preparação / preparação para 
emergências. Ele reúne lições e boas práticas em preparação para emergências que 
emergiram do projeto Ready to Respond, com a esperança de serem compartilhadas e 
construídas em futuras programações. 

FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Lessons_learned_report_Ready_to_R
espond_Dec%202017.pdf 

 

 



 

O Gotham City de Batman fornece um caso de teste para 
o modelo de resiliência da comunidade 

Se uma comunidade é resiliente, pode resistir e recuperar-se de um desastre 
imprevisto, como um terremoto, incêndio ou inundação. 

Mas como cada desastre e cada comunidade é única, uma medida uniforme para 
definir a "resiliência" foi difícil de encontrar para engenheiros e cientistas sociais. 

Em um novo estudo , o engenheiro civil da Universidade Estadual do Colorado, Hussam 
Mahmoud, oferece uma abordagem inovadora para definir a resiliência que poderia 
ajudar as comunidades a se preparar melhor para os perigos. Integrando as 
características infraestruturais, sociais e econômicas de uma comunidade, a equipe de 
Mahmoud criou um modelo matemático dinâmico que quantifica, no espaço e no 
tempo, quão bem uma comunidade resistiria a uma grande agitação - 
independentemente de ser um desastre natural como uma inundação ou uma crise 
social interrupção como a Primavera árabe em 2011. 

Mahmoud e o co-autor do aluno de pós-graduação, Akshat Chulahwat, descrevem o 
modelo de resiliência de elementos finitos, "agresso de risco", na revista  Engenharia 

Civil e de Infraestrutura Assistida por Computador . 

A análise de elementos finitos é uma ferramenta matemática que os engenheiros 
usam para avaliar tensões e tensões em elementos estruturais, como feixes e 
colunas. O trabalho de Mahmoud e Chulahwat baseia-se no princípio de que uma 
comunidade - seja uma cidade, cidade ou subúrbio - responde a um desastre muito 
parecido com um pendulo balançando ou uma corda de violão vibrando responde a 
uma força. 

"Nossa fórmula matemática permite que você cause perturbações a uma comunidade 
em qualquer local e veja o que essa interrupção faria a toda a comunidade", disse 
Mahmoud, professor associado de engenharia civil. 

A cidade natal de Batman 

Para demonstrar a versatilidade de seu modelo, a equipe usou a cidade ficcional de 
Batman, Gotham City, como um banco de teste. Eles escolheram uma cidade fictícia 
para fornecer uma prova de conceito para seu modelo. 

Muitos engenheiros e cientistas sociais estão trabalhando para definir a resiliência da 
comunidade. Mahmoud é um deles, como um membro do Centro NIST liderado por 
CSU  para o Planejamento de Resiliência Comunitária Baseado em 
Risco.  Normalmente, a resiliência é vista como um problema de engenharia, social ou 



econômico, e as comunidades individuais decidem quais métricas são mais 
importantes para elas. As métricas geralmente se enquadram em uma série de "linhas 
de vida", como água, moradia, energia, saúde, comunidade e transporte. 

Na abordagem de Mahmoud e Chulahwat, a recuperação de todas as linhas de vida é 
integrada para formar uma métrica de resiliência unificada. A métrica combina 
características de engenharia, sociais e econômicas das linhas de vida em conjunto, ao 
contrário de selecionar apenas uma delas. 

Mecânica clássica 

A abordagem aplica essas mesmas linhas de vida, mas simplifica a resiliência em três 
classes: social, econômica e infraestrutura. Usando uma equação da mecânica 
clássica, a equipe considerou a massa para representar vulnerabilidades 
sociais; amortecimento para representar fundos disponíveis para recuperação; e 
rigidez para representar a robustez da infraestrutura 

Se uma ou mais dessas variáveis experimentarem uma mudança, o resto do sistema 
segue o exemplo - assim como quando uma corda de violino é arrancada, a força do 
arrancamento afeta o tempo que leva para que a corda pare de vibrar. 

Eles verificaram seu modelo usando um mapa da cidade natal ficcional de 
Batman. Dividindo Gotham na parte alta da cidade, centro da cidade e centro da 
cidade, eles registraram os efeitos de vários "desastres", incluindo uma revolta na 
prisão no Arkham Asylum, que está localizado perto da cidade de Gotham. 

Entre suas observações foi que uma rápida recuperação não é necessariamente 
melhor; Se uma comunidade reporta-se rapidamente de uma interrupção, isso pode 
causar instabilidades. 

Resiliência contra revoltas sociais 

Mahmoud foi inspirado a abordar essa abordagem para definir a resiliência em parte 
ao estudar a revolta da Primavera Árabe de 2011 no Egito e em outras partes do 
Oriente Médio. As manifestações generalizadas duraram muitas semanas e tomaram 
pedaços sociais e econômicos nas comunidades há anos, mas o impacto foi difícil de 
medir. 

O novo modelo agressivo-agnóstico fornece uma estrutura para melhor definição de 
como as interrupções, como a Primavera árabe, afetam as comunidades a longo prazo. 

"Nosso modelo pode nos ajudar a determinar o que acontece com sua comunidade, 
espacial e temporariamente, se for atingido por um desastre natural, crise econômica 
ou perturbação social", disse Mahmoud. 

FONTE:https://engr.source.colostate.edu/batmans-gotham-city-provides-test-case-community-

resilience-model/ 



FONTE:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mice.12318/epdf?author_access_token=6a4_jCsJbB1xKLeTrhDi-

Ita6bR2k8jH0KrdpFOxC65s_zR9mBaSJ5v9sNdJZav3JbNItRO6VCeKR5tGZARdoN9BYY4b-iBrpwEnpSFTHZEfXUD9pnPDtkkzbEMPF9yX 

 

Primeira semana de 2018 marcada por condições 
climáticas extremas 

Clima extremo - calor, frio, precipitação e ventos fortes - marcou a primeira semana de 
2018, com impactos generalizados nos transportes, infraestrutura e saúde. Os serviços 
meteorológicos e hidrológicos nacionais emitiram previsões e avisos regulares e 
confiáveis para alertar o público sobre os riscos relacionados com o clima. 

Quando uma parte do mundo está com frio, é provável que outra parte do mundo 
tenha condições anormalmente calorosas. Isso ocorre porque o clima do dia a dia do 
hemisfério norte apresenta ondulações ou padrões de onda, que são caracterizados 
por  "vales" que  permitem o ar frio e as "colinas" (cristas) tipicamente associadas ao ar 
quente. Isso faz parte da variabilidade climática natural, que continua a desempenhar 
um papel importante nas escalas temporais mensais e sazonais. 

América do Norte 

Uma grande tempestade de inverno atingiu a costa leste dos Estados Unidos em 4 de 
janeiro, causando grandes distúrbios de viagem e cancelamentos de vôo. Derrubou 
áreas costeiras com neve pesada, tempestades de neve e ventos fortes, da Flórida no 
sul dos EUA até o Maine. As imagens de satélites mostraram uma longa linha de 
nuvens que se estendiam por mais de mil milhas ao sul da tempestade, que atraía 
umidade até o fundo do Caribe. Talahasee, na Flórida, teve sua primeira neve em 28 
anos, de acordo com o US National Weather Service. A cidade de Boston sofreu 
inundações costeiras depois que viu a maior onda registrada desde 1921. Algumas 
águas da inundação congelaram em temperaturas frígidas, levando a NWS Boston a 
alertar as pessoas contra "sair e flutuar em icebergs ..." 

O ciclone de latitude média foi amplamente conhecido como "ciclone de bomba" 
porque sofreu intensificação rápida em um período muito curto. A análise oficial da 
superfície NWS mostrou uma pressão central de 951 milibares - uma queda de pressão 
de 59 mb em 24 horas. A baixa estava localizada a cerca de 300 milhas ao sul de 
Boston. "Embora não seja sem precedentes, o engrossamento explosivo de ciclones de 
latitude média sobre esta parte do Atlântico Ocidental durante o inverno (onde a 
pressão central cai mais de 50 mb em 24 horas) é raro. Os registros detalhados nos 
últimos 45-50 anos sugerem que um intervalo de retorno para este evento, nesta área, 
pode ocorrer apenas 25 a 30 anos ", disse o NWS. 



 

O "ciclone de bomba" foi seguido por uma nova queda de temperaturas, com uma 
série de novas temperaturas recorde diariamente frio a partir de 5-7 de janeiro. O 
NWS advertiu que a massa de ar do Ártico e os calafrios de vento perigosamente frios 
esperavam em grande parte dos dois terços do leste do país. Após o arrepio, espera-se 
um degelo generalizado de janeiro em grande parte dos EUA com temperaturas acima 
do normal para meados do mês. 

Embora tenha sido frígida em grande parte do Canadá e do Centro-Oeste e do Leste 
dos Estados Unidos, este não foi o caso no oeste dos EUA e no Alasca. A NASA emitiu 
um mapa de anomalia de temperatura com base em dados do satélite Terra da NASA, 
mostrando temperaturas da superfície terrestre de 26 de dezembro de 2017 a 2 de 
janeiro de 2018, em comparação com a média de 2001-2010 no mesmo período de 
oito dias. 

"O mapa da América do Norte ressalta uma das realidades do clima - quando um 
resfriado atinge uma região, o calor freqüentemente assa outro. Um meandro gigante 
(ou onda de Rossby) no fluxo de jatos é o fio comum que liga o clima quente ao oeste 
das Montanhas Rochosas com o frio ao leste deles. À medida que a crista de uma onda 
de Rossby - uma crista - empurrada excepcionalmente longe em direção ao Alasca em 
dezembro, arrastou o ar tropical quente com ele. Em resposta, o outro lado da onda - 
uma calha - mergulhou profundamente no leste dos Estados Unidos, trazendo pulsos 
de ar denso e frio do Ártico ao sul com ele. As Montanhas Rochosas foram embaladas 
em grande parte do ar mais frio e denso, servindo de barreira entre as massas de ar 
frio e quente ", disse a  NASA. 

Europa e África do Norte 

A Europa também experimentou um clima extremo, com uma tempestade poderosa 
que trouxe fortes ventos e fortes chuvas para a Irlanda, Reino Unido, Alemanha, 



França, Suíça, Áustria e Itália. Durante 3 de janeiro, a tempestade -  conhecida como 
Eleanor  - passou da Irlanda e do Reino Unido através dos Alpes e chegou à Córsega à 
noite. Riscos de vento de 155 km / h foram registrados no aeroporto de Knock, na 
Irlanda. Meteo França disse que um quarto da França teve ventos de mais de 100 km / 
h. 

Ao mesmo tempo, os registros de temperatura máxima de janeiro caíram na França, 
que viu um novo recorde nacional para o 3 de janeiro de 11,5 ° C (+ 6,3 ° C / norma). O 
Sudeste da França viu novos registros mensais, incluindo 22,9 ° C em 3 de janeiro em 
Cannes. 

A queda de neve pesada e as temperaturas moderadas levaram a um aumento do 
risco de avalanche em muitas partes dos Alpes. O derretimento de neve combinado 
com a precipitação prolongada causou alertas de inundações em partes da França, 
Alemanha e Suíça. 

Um sistema sustentado de baixa pressão sustentado trouxe tempo frio e tormentoso a 
grande parte da região do Mediterrâneo ocidental, incluindo Argélia, Marrocos, 
Espanha, Portugal e sul da França durante o fim de semana de 6-7 de janeiro. A neve 
foi relatada em áreas de alta altitude do deserto do Saara. 

China 

De 2 a 4 de janeiro, a China central e oriental viu fortes chuvas e neves nas províncias 
de Shaanxi, Henan, Hubei, Anhui e Jiangsu. Houve precipitação cumulativa de 10-30 
mm em muitas áreas e 40-60 mm no sudeste de Henan, Hubei do leste e norte, Anhui 
central e porções do centro de Jiangsu. "Os extremos mensais das chuvas foram 
quebrados pela precipitação diária em 92 municípios e cidades em áreas como Henan 
e Shaanxi", de acordo com a Administração Meteorológica da  China . 

Hemisfério sul 

Partes do hemisfério sul estão testemunhando um calor extremo. 

O Serviço Meteorológico da África do Sul emitiu advertências para uma onda de calor 
"com temperaturas persistentemente altas" em muitas partes do país de 5 a 8 de 
janeiro. O oceano Índico viu o primeiro ciclone tropical da temporada, com o ciclone 
tropical Ava impactando Madagascar em 6-7 de janeiro, causando acidentes e 
rupturas. 

As partes generalizadas da Austrália foram agarradas por calor intenso de 5 a 7 de 
janeiro. A estação meteorológica de Penrith, Sydney, atingiu 47,3 ° C em 7 de janeiro 
(domingo) no auge do calor de Sydney, de acordo com o Bureau of Meteorology da 
Austrália. As condições quentes, secas e rajadas levaram a um elevado risco de 
incêndio através de partes da Austrália do Sul e Victoria. 

FONTE:https://public.wmo.int/en 



2017 continua no caminho para estar entre os 3 anos 
mais quentes registrados 

 

A temperatura global da terra e do oceano de 2017 provavelmente terminará entre os 
três anos mais quentes registrados, e espera-se que seja o ano mais quente sem um 
aquecimento El Niño. 

Os primeiros 11 meses do ano foram o terceiro mais quente registrado, atrás de 2016 
e 2015, com condições muito mais quentes do que a média envolvendo grande parte 
das superfícies terrestres e oceânicas do mundo, de acordo com a  US National 
Oceanic and Atmospheric Administration . A cobertura do gelo marinho do Ártico e da 
Antártida permanece em mínimos históricos recordes. 

O Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA (GISS ) e  o Centro Europeu de Previsão do 

Clima de Médio Porte (ECMWF), o Serviço de Mudanças Climáticas de Copernic  disse que o 
último ano meteorológico (dezembro de 2016 a novembro de 2017 é o segundo mais 
acalorado. 

"O que é mais importante do que o ranking de um ano individual é a tendência global, 
a longo prazo, do aquecimento desde o final da década de 1970, e especialmente 
neste século", disse o cientista sênior da OMM, Omar Baddour. "Junto com as 
crescentes temperaturas, estamos vendo clima mais extremo com grandes impactos 
socioeconômicos", disse ele. 



A OMM irá combinar os conjuntos de dados da NOAA, da NASA G
Hadley Center e da Unidade de Pesquisa Climática (Reino Unido) para uma 
classificação de temperatura consolidada para 2017. A OMM usa a ECMWF e a Agência 
Meteorológica do Japão reanalisam com uma gama muito maior de dados de entrada, 
incluindo medidas dos satélites.
como regiões polares, onde as observações são historicamente esparsas.

A figura global consolidada harmoniza os conjuntos de dados, que mostram resultados 
diferentes devido à forma como representam as condições relativamente quentes que 
predominaram tanto no Árctico como na Antártica.
temperatura da superfície do mar são um fator adicional.

A NOAA disse que o mês de novembro foi o quinto mais acert
o ECMWF Copernicus Climate Change Service disseram que foi o terceiro mais 
caloroso. 

As condições de La Niña prevaleceram no Oceano Pacífico tropical durante novembro 
de 2017. De acordo com a última
fracas de La Niña persistam no inverno do Hemisfério Norte.

Durante novembro de 2017, temperaturas mais quentes do que a m
em grande parte das superfícies terrestres e oceânicas do mundo, com as saídas de 
temperatura mais notáveis 
contíguo dos EUA, do norte do Canadá, do norte e oeste do Alasca, do oeste 
da Rússia do Extremo Oriente tiveram distâncias de temperatura da média que foram 
+ 2,0 ° C (+ 3,6 ° F) ou maior, de acordo com a NOAA.

ártico 

Como uma indicação de mudanças climáticas regionais rápidas em e perto do Ártico, a 
temperatura média observada na estação meteorológica em Utqia
tão rapidamente que desencadeou um algoritmo projetado para detectar mudanças 
artificiais na instrumentação ou ambiente de uma estação e desqualificou
Análise da temperatura do NCEI no Alasca.

A OMM irá combinar os conjuntos de dados da NOAA, da NASA GISS e do Met Office 
Hadley Center e da Unidade de Pesquisa Climática (Reino Unido) para uma 
classificação de temperatura consolidada para 2017. A OMM usa a ECMWF e a Agência 
Meteorológica do Japão reanalisam com uma gama muito maior de dados de entrada, 

cluindo medidas dos satélites. Eles fornecem uma melhor cobertura de regiões, 
como regiões polares, onde as observações são historicamente esparsas.

A figura global consolidada harmoniza os conjuntos de dados, que mostram resultados 
ma como representam as condições relativamente quentes que 

predominaram tanto no Árctico como na Antártica. As diferenças nas estimativas da 
temperatura da superfície do mar são um fator adicional. 

A NOAA disse que o mês de novembro foi o quinto mais acertado, enquanto a NASA e 
o ECMWF Copernicus Climate Change Service disseram que foi o terceiro mais 

As condições de La Niña prevaleceram no Oceano Pacífico tropical durante novembro 
de 2017. De acordo com a última atualização da OMM  , espera-se que as condições 
fracas de La Niña persistam no inverno do Hemisfério Norte. 

Durante novembro de 2017, temperaturas mais quentes do que a média dominaram 
em grande parte das superfícies terrestres e oceânicas do mundo, com as saídas de 
temperatura mais notáveis da média em todo o Hemisfério Norte. As partes do oeste 
contíguo dos EUA, do norte do Canadá, do norte e oeste do Alasca, do oeste 
da Rússia do Extremo Oriente tiveram distâncias de temperatura da média que foram 
+ 2,0 ° C (+ 3,6 ° F) ou maior, de acordo com a NOAA. 

Como uma indicação de mudanças climáticas regionais rápidas em e perto do Ártico, a 
temperatura média observada na estação meteorológica em Utqiaġvik agora mudou 
tão rapidamente que desencadeou um algoritmo projetado para detectar mudanças 

nstrumentação ou ambiente de uma estação e desqualificou
Análise da temperatura do NCEI no Alasca. 
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A omissão foi notada pelos  Centros Nacionais de Informação Ambiental (NCEI) , que 
percebeu que os dados de Utqiaġvik, no Alasca, estavam desaparecidos para 2017 e 
nos últimos meses de 2016. 

Utqiaġvik (pronunciado OOT-ki-aag'-vik) fica perto de Point Barrow, o ponto mais a 
norte da América, na costa ártica do norte do Alasca. Agora reconhecido por seu nome 
de local de Iñupiat, ainda é conhecido como "Barrow". 

Em outro lugar do Ártico, uma análise separada do serviço ECMWF Copernicus Climate 
Change disse que a temperatura de novembro era mais de 6 ° C acima da média em 
partes de Svalbard, como foi em outubro. 

As temperaturas árticas continuam a aumentar ao dobro da taxa de aumento da 
temperatura global. 

Um relatório patrocinado pela NOAA mostra que a tendência de aquecimento que 
transformou o Ártico persistiu em 2017, resultando na segunda temperatura do ar 
mais quente, acima da temperatura média do oceano, perda de gelo marinho e uma 
gama de efeitos humanos, oceânicos e ecossistêmicos. 

Agora, no seu 12º ano, o  Arctic Report Card, é  um relatório revisado por pares que 
reúne o trabalho de 85 cientistas de 12 nações. 

"Enquanto 2017 viu menos registros quebrados do que em 2016, o Arctic não mostra 
nenhum sinal de retornar à região com confiança confiável que foi há décadas", disse o 
boletim do relatório do Ártico. 

Um relatório separado, publicado  no Boletim da American Meteorological Society 
(BAMS), disse que as temperaturas médias globais recordes do ano passado, o calor 
extremo sobre a Ásia e as águas inusitadamente quentes no Mar de Bering não teriam 
sido possíveis sem alterações climáticas causadas pelo homem . 

"Este relatório marca uma mudança fundamental", diz Jeff Rosenfeld, editor-chefe da 
BAMS. "Durante anos os cientistas sabem que os seres humanos estão mudando o 
risco de alguns extremos. Mas encontrar múltiplos eventos extremos que nem sequer 
foram possíveis sem influência humana deixa claro que estamos experimentando um 
clima novo, porque fizemos um novo clima ". 

A declaração provisória da OMM sobre o estado do clima: 

FONTE:https://public.wmo.int/en/media/press-release/2017-set-be-top-three-hottest-years-

record-breaking-extreme-weather 

 



Estados Unidos: parcerias públicas e privadas fortalecem 
a proteção contra inundações com resseguro 

Por Roy Wright 

Após as inundações devastadoras do ano passado no Texas e na Flórida, eu vi de 
primeira mão como o seguro de inundação crítico é para recuperação após eventos 
extremos. Mas poucos americanos têm a cobertura adequada para suas casas. À 
medida que mudamos a mentalidade da nação sobre a preparação, o fechamento da 
diferença de cobertura de seguro para os proprietários e locatários é um caminho 
crítico para cada um de nós considerar. É hora de pensar além de nossas abordagens 
padrão e históricas e trabalhar com o crescimento e a resistência muito necessários no 
mercado de seguro contra inundações. 

Em 2017, a FEMA deu um passo significativo para mudar as normas convencionais 
sobre o seguro contra inundações compartilhando uma parcela significativa do nosso 
risco de inundação com o mercado privado. O Programa Nacional de Seguro de 
Inundação da FEMA comprou o resseguro. Este mecanismo de transferência de risco é 
comumente usado por companhias de seguros privadas e entidades públicas para 
proteger de grandes perdas financeiras. 

Fizemos isso com vários objetivos em mente. Primeiro, queremos expandir a 
capacidade do programa de seguro de inundação para cobrir reivindicações de eventos 
grandes e inesperados, como o furacão Harvey. Em segundo lugar, queremos reduzir a 
necessidade de emprestar no Tesouro dos EUA no futuro. E em terceiro lugar, 
queremos expandir o papel do setor privado para cobrir o risco de inundação da nossa 
nação. 

A partir de 1º de janeiro de 2018, mais de 91 mil sobreviventes apresentaram pedidos 
de furacão Harvey, e a FEMA pagou mais de US $ 7,6 bilhões em prejuízos para esses 
tomadores de seguros. E porque adquirimos o resseguro há um ano (2017), a FEMA 
recuperou US $ 1,042 bilhão nos mercados privados. 

Para aproveitar o compromisso da FEMA de fortalecer nossa capacidade de cobrir 
futuras perdas de inundações, garantiu US $ 1,46 bilhão em resseguro para cobrir 
eventuais perdas qualitativas de inundações ocorridas em 2018. Esta colocação 
demonstra nosso compromisso de expandir a cobertura de resseguro como parte de 
uma estratégia plurianual. 

Em 1968, o Congresso decretou o Programa Nacional de Seguro de Inundação (NFIP) 
em resposta à falta de disponibilidade de seguro privado e aumentos contínuos na 
assistência federal por catástrofes devido a inundações. Na época, a cobertura não 
estava praticamente disponível nos mercados de seguros privados. 

À medida que entramos no aniversário de 50 anos do seguro de inundação do governo 
federal, procuramos duplicar a quantidade de americanos que são cobertos pelo 



seguro de inundações até o ano de 2023. A única maneira de chegar lá é pensando 
criativamente e formando parcerias sólidas com O setor privado. 

FONTE:https://www.fema.gov/blog/2018-01-05/public-and-private-partnerships-strengthen-flood-

protection-reinsurance 

 

EVENTOS 

 

O Fórum Urbano Mundial é convocado a cada dois anos pelo ONU-Habitat e é a 

conferência mais importante do mundo em questões urbanas. Reunindo 25 mil 

participantes e 250 palestrantes em mais de 500 eventos, o encontro ocorrerá entre os 

dias 7 e 13 de fevereiro. 

FONTE:http://wuf9.org/ 

FONTE:http://bit.ly/cidadesonu 

FONTE:https://nacoesunidas.org/forum-urbano-mundial-reunira-25-mil-pessoas-em-kuala-lumpur-

video/ 

 

 

Consulta Pública: Dê sua opinião na 5ª Conferência +2 

O Encontro Paulista da 5ª Conferência +2 anos no Estado de São Paulo 
(5ªCENSANSP+2) é uma iniciativa de participação aberta para a população. A 
conferência marca a avaliação dos resultados da 5ª CENSANSP, realizada em 2015. 
Após dois anos, é a hora de ouvir a população, avaliar o que foi feito e o que precisa 
melhorar. 

A 5ªCENSANSP+2 é dividida em duas etapas, sendo a primeira um debate aberto com a 
população com coleta de opiniões e sugestões. Essa etapa acontece entre 06 de 
dezembro deste ano e 10 de janeiro de 2018. Além da participação virtual, 9 encontros 
presenciais serão realizados, com transmissão AO VIVO e participação online. 



Cada encontro discutirá um dos desafios propostos pela 5ªCENSANSP, que ocorreu em 
2015. Os desafios são eixos propostos de acordo com o Plano Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (2016-2019). 

Para contribuir, basta acessar os formulários abaixo, cada um referente a um dos 
desafios propostos. Basta preencher os dados solicitados e deixar suas opiniões sobre 
as questões norteadoras formuladas para guiar o debate. 

No dia 23 de janeiro de 2018, o conjunto dessas opiniões será discutido em uma 
segunda etapa da 5ªCENSANSP+2 para a provação do relatório estadual da Secretaria 
Estadual de Agricultura e Abastecimento. 

Desafio 1:  
Promover o acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade para 
as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. 

Acesse o formulário e participe - https://goo.gl/forms/1fpCLj869HkAlz2s2 

http://www.redesans.com.br/consulta-publica-de-sua-opiniao-na-5a-conferencia-2/ 

 

Concurso irá escolher práticas agrícolas tradicionais de 
destaque no Brasil 

Foram prorrogadas até 20 de fevereiro as inscrições para o prêmio do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de Boas Práticas para Sistemas 
Agrícolas Tradicionais (SAT). O objetivo é reconhecer 15 iniciativas brasileiras, bem 
como incentivar e fortalecer a articulação, mobilização e formação de redes 
comunitárias em torno desses sistemas. 

O prêmio é uma parceria entre BNDES, Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricultura (FAO), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), com o apoio da 
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD). 

Foram prorrogadas até 20 de fevereiro as inscrições para o prêmio do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de Boas Práticas para Sistemas 
Agrícolas Tradicionais (SAT). O objetivo é reconhecer 15 iniciativas brasileiras, bem 
como incentivar e fortalecer a articulação, mobilização e formação de redes 
comunitárias em torno desses sistemas. 

Este prêmio é uma parceria entre BNDES, Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricultura (FAO), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), com o apoio da 
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD). 

Os cinco primeiros colocados receberão 70 mil reais, os demais selecionados, 50 mil 
reais, ganhando também uma capacitação oferecida por especialistas das três 



instituições inspiradoras do prêmio. Além disso, terão a oportunidade de concorrer ao 
título de Patrimônio Cultural do Brasil, concedido pelo IPHAN, e ao reconhecimento 
internacional da FAO como Sistemas Agrícolas Tradicionais de Relevância Global 
(GIAHS, sigla em inglês). 

A FAO já concedeu o prêmio a sistemas agrícolas de 17 países, mas o Brasil ainda não 
foi contemplado. O concurso tem como objetivo proteger aspectos sociais, culturais, 
econômicos e ambientais de bens e serviços desenvolvidos por povos e comunidades 
tradicionais, pequenos agricultores familiares e comunidades locais, bem como a 
conservação dinâmica de todos os componentes do sistema agrícola voltados para 
segurança alimentar e nutricional de gerações atuais e futuras. 

Sistemas culturais transmitidos de geração a geração 

É considerado Sistema Agrícola Tradicional (SAT) um conjunto de elementos que inclui 
desde saberes, mitos, formas de organização social, práticas, produtos, técnicas e 
artefatos e outras manifestações associadas, formando sistemas culturais que 
envolvem espaços, práticas alimentares e agro ecossistemas manejados por povos e 
comunidades tradicionais e por agricultores familiares. 

As boas práticas podem ser inscritas no prêmio por meio de uma entidade que deverá 
comprovar que possui histórico de relacionamento com o grupo social/comunidade 
detentora de Sistema Agrícola Tradicional. Só é possível inscrever uma iniciativa por 
entidade. Estes grupos/comunidades possuem conhecimento específicos sobre os SAT 
e são os principais responsáveis pela sua transmissão para as futuras gerações e 
continuidade da prática ao longo do tempo. 

Um exemplo são os povos e comunidades tradicionais, grupos culturalmente 
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 
organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição 
para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. 

Clique aqui para saber mais sobre o edital e inscrição no prêmio. 

Dúvidas, escreva para premiosatbndes@embrapa.br. 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 


