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Protegendo Refugiados no Brasil e no mundo  
ACNUR, Agência da ONU para Refugiados, foi criado em dezembro de 1950 por 

resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Iniciou suas atividades em janeiro 

de 1951, com um mandato inicial de três anos para reassentar refugiados europeus 

que estavam sem lar após a Segunda Guerra Mundial. Seu trabalho tem como base a 

Convenção de 1951 da ONU sobre Refugiados. O Protocolo de 1967 reformou a 

Convenção de 1951 e expandiu o mandato do ACNUR para além das fronteiras 

europeias e das pessoas afetadas pela Segunda Guerra Mundial. Em 1995, a 

Assembleia Geral designou o ACNUR como responsável pela proteção e assistência dos 

apátridas em todo o mundo. Em 2003, foi abolida a cláusula que obrigava a renovação 

do mandato do ACNUR a cada triênio. 

FONTE:http://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Protegendo-Refugiados-no-

Brasil-e-no-Mundo_ACNUR-2018.pdf 

Coletânea de Instrumentos de Proteção Nacional e 
Internacional 
FONTE:http://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Colet%C3%A2nea-de-

Instrumentos-de-Prote%C3%A7%C3%A3o-Nacional-e-Internacional.pdf 

Refúgio no Brasil Comentários à Lei 9.474/97 

FONTE:http://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Ref%C3%BAgio-no-Brasil-

Coment%C3%A1rios-%C3%A0-lei-9.474-97-2017.pdf 

Manual de Proteção aos apátridas 

FONTE:http://www.acnur.org/portugues/wp-

content/uploads/2018/02/Manual_de_prote%C3%A7%C3%A3o_aos_ap%C3%A1tridas.pdf 

 



Contratação de refugiados e refugiadas no Brasil: Dados 

e perguntas frequentes 

FONTE:http://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Contrata%C3%A7%C3%A3o-

de-refugiados-e-refugiadas-no-Brasil_Dados-e-perguntas-frequentes_ACNUR-2017.pdf 

 

Cátedra Sérgio Vieira De Mello: Relatório Anual 2017 

FONTE:http://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/C%C3%A1tedra-

S%C3%A9rgio-Vieira-De-Mello_Relat%C3%B3rio-Anual_ACNUR-2017.pdf 

 

 

Como os desastres naturais afetam a economia? 
Desastres naturais como terremotos, inundações, tufões e furacões infligem sérios 
danos e, portanto, parecem ser ruins para a economia. Para as empresas, os desastres 
naturais destroem ativos tangíveis, como edifícios e equipamentos - bem como o 
capital humano - e, assim, deterioram sua capacidade de produção.Esses impactos 
adversos, por vezes, podem ser fatais para as empresas e resultar na sua forçada a 
fechar. 

Mas a evidência acadêmica sobre o impacto econômico das catástrofes naturais é 
mista. Conforme revisado em pesquisas como Noy e Vu (2010) e Loayza et al.(2012), os 
estudos existentes relatam que desastres naturais podem mesmo promover o 
crescimento. Um possível mecanismo por trás desse impacto positivo é o aumento da 
produtividade do setor corporativo da economia - conforme relatado em Skidmore e 
Toya (2002) e Crespo-Cuaresma et al (2008).Mas porque esses estudos usam dados 
agregados, eles não podem responder por que e como a produtividade corporativa 
melhora devido a desastres naturais.Portanto, precisamos de análises que usam 
microdados para esclarecer os mecanismos através dos quais os desastres naturais 
afetam a produtividade do setor corporativo de uma economia. 

Desastres naturais e produtividade corporativa: (1) Destruição criativa 

Um canal através do qual desastres naturais podem aumentar a produtividade 
corporativa é a melhoria da produtividade das empresas que sobrevivem aos 



desastres, devido à atualização de seu estoque de capital e à adoção de novas 
tecnologias. Esse mecanismo é muitas vezes chamado de destruição criativa. 

Há alguma evidência para esta hipótese, embora misturada. De Mel et al (2011) 
descobriram que as empresas que sofreram mais danos aos seus ativos devido ao 
devastador tsunami no Sri Lanka em 2004 exibiram menores lucros, vendas e estoque 
de capital. 1  Cole et al. (2013) e Tanaka (2015) descobriram que as plantas localizadas 
nos distritos mais devastados durante o Terremoto de Kobe de 1995 apresentaram 
menor emprego e crescimento de valor agregado. Essas descobertas são 
inconsistentes com a destruição criativa. 

Por outro lado, Hosono et al. (2012) - que também se concentram no Terremoto de 
Kobe - busque mais investimento pelas empresas localizadas dentro da área afetada 
do que aquelas localizadas no exterior, apoiando a hipótese de destruição 
criativa. Também consistente com esta hipótese, Leiter et al (2009) descobriram que 
as empresas européias localizadas em regiões afetadas por uma grande inundação em 
2000 apresentaram maior crescimento de ativos e emprego em comparação com as 
empresas não afetadas, embora também considerem que as empresas afetadas As 
regiões exibiram menor valor agregado. 2  Finalmente, Cole et al (2013) encontram 
alguma evidência de um aumento de curto prazo na produtividade de plantas 
danificadas após o Terremoto de Kobe, embora também relatem que esse efeito 
desapareceu ao longo do tempo. 

Desastres naturais e produtividade corporativa: (2) Seleção firme 

Além do canal através das empresas sobrevividas, há outro canal potencialmente 
importante através do qual desastres naturais podem afetar o setor corporativo: a 
seleção ou a saída das empresas devido a desastres. 3  Se os desastres naturais 
expulsarem empresas ineficientes, ou se a seleção natural estiver no trabalho, a 
produtividade média das empresas aumentará. No entanto, na medida em que as 
empresas eficientes também são forçadas a sair, ou uma seleção não natural está no 
trabalho, o impacto geral não está claro. 

Em comparação com o efeito de desastres naturais em empresas sobreviventes, a 
evidência empírica sobre as saídas pós-desastre das empresas é escassa. 4 Para 
preencher essa lacuna, uma equipe de pesquisadores, incluindo esses autores, 
examinou a seleção de empresas sob a forma de falência após o Terremoto de Tohoku 
no Japão ocorrido em 11 de março de 2011 (Uchida et al 2014a). Nas seções 
subsequentes, relatamos nossas descobertas deste estudo. 

Abordagem empírica em falência firme após o terremoto de Tohoku 

Em Uchida et al (2014a) usamos uma amostra de empresas localizadas na área de 
Tohoku do Japão que obtemos do banco de dados de Teikoku Databank ltd.(TDB). A 
TDB é uma importante agência de crédito privado no Japão que cobre uma fração 
suficiente das empresas no Japão. Nossos dados contêm informações ricas sobre 
atributos das empresas, demonstrações financeiras e saídas após o terremoto. Nos 
concentramos na falência como o tipo de saída da empresa, que é um dos tipos mais 



comumente observados. Para representar a eficiência das empresas, usamos suas 
"pontuações" na TDB. O TDB calcula esses escores para avaliar a solidez das empresas 
de gerenciamento, capacidade de reembolso e credibilidade como uma contrapartida 
comercial segura do ponto de vista de um terceiro. 5 Também identificamos as 
empresas cujas sedes estavam localizadas dentro das áreas gravemente afetadas pelo 
terremoto e criamos uma variável falsa para que essas empresas representassem 
firmas danificadas. Usando essas variáveis, corremos as regressões do modelo probit 
para as falências das empresas e examinamos se o funcionamento da seleção das 
empresas (ou seja, o impacto de suas pontuações) difere dependendo do dano das 
empresas (representado pela localização). 

Evidências para a seleção natural 

Tabela 1 . Probabilidade de falência e pontuação da empresa: 
resultados de regressão  

 

 



A Tabela 1 é um trecho de nossos resultados de regressão probit, onde relatamos o 
efeito marginal das pontuações das empresas sobre a probabilidade de falência para 
aqueles localizados na área afetada (F_DAMAGED = 1: Coluna A) e áreas não afetadas 
(F_DAMAGED = 0: Coluna B). Também ilustramos na Figura 1 como a probabilidade de 
falência (eixo Y) predita dos resultados de regressão difere dependendo do valor das 
pontuações das empresas (eixo X) ao manter o valor das outras variáveis de controle 
fixadas pelos seus meios. As linhas negra e cinza, respectivamente, indicam os 
resultados para empresas dentro e fora das áreas afetadas. 

A partir desses resultados, descobrimos que os efeitos marginais das pontuações das 
empresas sobre a probabilidade de falência são negativos dentro e fora das áreas 
afetadas (Tabela 1, Colunas A e B) e a probabilidade é menor para empresas mais 
eficientes ( Figura 1). Esses achados sugerem que a seleção natural está no trabalho 
tanto dentro como fora das áreas afetadas. Em segundo lugar, os efeitos marginais 
estimados na Tabela 1 são comparáveis entre as empresas em áreas danificadas 
(Coluna A) e não danificadas (Coluna B) e as curvaturas das duas linhas da Figura 1 são 
comparáveis (embora os níveis das duas linhas sejam diferentes, o que será discutido 
abaixo). Portanto, não encontramos diferença quantitativa no efeito das pontuações 
das empresas sobre a probabilidade de falência em áreas danificadas e não 
danificadas. Esta descoberta significa que o Terremoto de Tohoku não promove nem 
diminui a seleção natural das empresas. No nosso equilíbrio, nossas descobertas não 
ajudam o impacto positivo ou negativo do terremoto na produtividade corporativa 
através das saídas das empresas. 

Impacto diferente na falência e fechamentos voluntários 

Embora não esteja diretamente relacionado ao impacto do desastre sobre a 
produtividade corporativa, vale a pena acrescentar que relatamos outra descoberta 
intrigante. Na Figura 1, a linha cinza está localizada acima da linha preta, 
independentemente das pontuações das empresas. De acordo com esta descoberta, 
no Painel C da Tabela 1, onde agrupamos as amostras com F_DAMAGED = 1 e 0 e 
adicionamos F_DAMAGED como uma variável independente adicional, ela tem um 
impacto negativo e significativo. 6  Assim, a probabilidade de falência é menor (não 
superior) na área afetada. 

Na realidade, é evidente que as empresas da área afetada sofrem danos substanciais, 
especialmente de tsunamis ou o acidente grave na usina nuclear em 
Fukushima. Assim, a descoberta de uma menor probabilidade de falência na área 
afetada é aparentemente contraintuitiva. No entanto, existe uma razão potencial para 
a menor probabilidade na área afetada - a enorme quantidade de ajuda pública para 
as empresas. 7  Esta ajuda pode ter apoiado financeiramente as empresas danificadas e 
contribuiu para mantê-las na bancarrota (ver Uchida et al 2014a para mais 
discussões). 8 

Além disso, as estatísticas descritivas mostram outra descoberta intrigante. Se nos 
concentramos em fechamentos voluntários, um tipo de saída "não forçada", então eles 
aumentam significativamente nas áreas gravemente danificadas (Uchida 2014). 9 Esta 
descoberta, juntamente com a descoberta anterior de uma menor probabilidade de 



falência na área afetada, sugere que, mesmo que a intervenção política reduzisse as 
inadimplências das empresas e, portanto, as falências, muitas empresas ainda podem 
achar difícil permanecer no mercado na postagem ambiente de terremoto. Essas 
empresas podem ter fechado voluntariamente. Esta história é convincente porque a 
área de Tohoku é o epítome de um Japão encolhendo devido ao envelhecimento da 
população. Por conseguinte, as empresas nesta área teriam enfrentado mais cedo ou 
mais problemas de longo prazo, como a dificuldade na sucessão de negócios e um 
declínio na economia local. 

Na verdade, temos poucas evidências para apoiar essas conjecturas, e ainda há muitas 
questões empíricas a serem resolvidas. Como sugere a discussão acima, a saída das 
empresas - ou, mais geralmente, sua dinâmica e a recuperação da economia local após 
desastres naturais - está estreitamente interligada com as medidas políticas tomadas e 
as condições econômicas subjacentes. Assim, devemos ter uma perspectiva mais 
ampla e de longo prazo ao examinar seu impacto econômico e as medidas políticas 
necessárias para lidar com eles - além de se concentrar apenas no dano direto e 
devastador que atrai grande parte da nossa atenção. 

Notas de rodapé 

1 Eles também relatam os resultados de uma experiência que alocou aleatoriamente 
subsídios às empresas, onde eles acham que as subvenções contribuíram para a 
recuperação mais rápida das empresas 

2 Note, no entanto, que em outros lugares neste mesmo estudo, os autores acham 
que a inundação aumenta o valor agregado das empresas. A explicação dos autores 
para essa inconsistência mútua não é clara. 

3 A seleção de empresas também é importante em ambientes comuns (sem 
desastre). Para o mecanismo pelo qual o mercado elimina empresas ineficientes 
durante o período de recessão, veja, por exemplo, Bertin et al. (1996), Bresnahan e 
Raff (1991), e Caballero e Hammour (1994). Além disso, muitos estudos concluem que, 
na chamada "década perdida" no Japão, a seleção não natural promovida por 
empréstimos "persistentes" de bancos com problemas financeiros ajudou as empresas 
de zombis ineficientes a sobreviver (ver, por exemplo, Ahearne e Shinada 2005, Peek e 
Rosengren 2005, Caballero et al 2008, e Fukuda e Nakamura 2011). 

4 Para o nosso melhor conhecimento, a única exceção é o estudo de Cole et al (2013) 
mencionado acima. Usando informações muito detalhadas sobre o nível da planta para 
a quantidade de dano, este estudo descobre que as plantas com mais danos são mais 
propensas a sair. No entanto, eles não colocam muita ênfase em como a saída das 
plantas varia de acordo com sua eficiência, e não distinguem a saída da planta devido à 
saída da empresa e a saída da planta devido ao deslocamento da planta. Ono et al 
(2014) examinam as deslocalizações de empresas após o Terremoto de Tohoku e 
acham que o dano causado pelo terremoto aumentou a probabilidade de 
deslocalizações. 



5 As pontuações do TDB são usadas como uma métrica útil e confiável, por exemplo, 
quando as empresas avaliam um potencial parceiro de transação. 

6 O efeito marginal na tabela indica que a probabilidade de falência é em média 
inferior em 0,1 ponto percentual na área afetada, o que é economicamente 
significativo porque a taxa média de falência em nossa amostra é de 0,48%. 

7 Em junho de 2011, o governo do Japão alocou \ 19 trilhões de seu orçamento para 
ajuda na reabilitação do terremoto, que depois foi aumentado para \ 25 trilhões no 
ano fiscal de 2013. Com esse orçamento, o governo implementou uma série de 
medidas, tais como diferentes formas de subsídios, garantias de crédito público por 
sociedades de garantia de crédito e empréstimos de instituições financeiras 
públicas. Saito et al (2014) inspecionam do ponto de vista econômico o processo de 
elaboração de políticas por trás desse enorme orçamento e concluem que o 
orçamento era excessivo. 

8 De acordo com este ponto de vista, um estudo relacionado (Uchida et al 2014b) 
relata algumas evidências sugerindo que as injeções de capital para bancos danificados 
podem ter contribuído para a menor probabilidade de falência para seus mutuários. 

9 Usando um conjunto de dados semelhante ao usado em Uchida et al (2014a), Uchida 
(2014, Tabela 6) relata que as taxas anuais de fechamentos voluntários na área afetada 
ao redor do terremoto (11 de março de 2011) foram de 1,31% (março 2010 a fevereiro 
de 2011), 1,43% (março de 2011 a fevereiro de 2012) e 2,03% (março de 2012 a 
fevereiro de 2013); enquanto as taxas de falência nos mesmos períodos são 
respectivamente 0,47%, 0,21% e 0,16%. 

Este artigo é publicado em colaboração com o VoxEU . A publicação não implica 

aprovação de pontos de vista pelo Fórum Econômico Mundial. 

FONTE:https://www.weforum.org/agenda/2015/02/how-do-natural-disasters-affect-the-economy 

 

Avaliando a preparação da inundação na bacia 
amazônica peruana 

Março vê o início do pico da estação de inundação na floresta tropical peruana, e pode 
deixar as comunidades remotas da Amazônia cortadas por várias semanas.  
 
Uma missão de avaliação interinstitucional de três dias que terminou no último fim de 
semana liderada pela Cruz Vermelha levou comunicações isoladas espalhadas pelos 
rios Ucayali e Marañon que se fundem para formar a Amazônia, bem como o rio Napo, 
um afluente amazônico. 



A missão, na região mais a norte de Loreto, no Peru, era composta por funcionários 
locais, voluntários da  Cruz Vermelha peruana , especialistas em financiamento 
baseado na previsão ( FbF ) da  Cruz Vermelha Alemã  e no Centro de Clima, e 
especialistas do serviço de meteorologia e hidrologia peruano conhecido por sua 
Espanhol,  SENAMHI . 

Os voluntários da RPC, das agências Nauta e Maynas, entrevistaram os moradores 
sobre a experiência de inundações passadas e como viram seu nível geral de 
preparação para esta temporada. 

A equipe estava especialmente interessada em ter uma ideia de níveis específicos 
de  rio que as pessoas consideravam um perigo para eles e ouvir as contas das 
inundações prejudiciais em  2012  e 2015. 

Transferências de dinheiro? 

A Cruz Vermelha usou a   metodologia Open Data Kit para realizar pesquisas nas 
aldeias ribeirinhas da América Central, LLanalpa, Panguana, Pueblo Libre, San Pedro, 
Sapuana e Yucuruchi. 

Perguntas centradas na água, saúde, questões de gênero, segurança alimentar e 
necessidades imediatas em caso de inundações graves. 

A Cruz Vermelha peruana acredita que agora será melhor colocada para determinar as 
intervenções humanas humanas FbF nesta temporada; As transferências de dinheiro 
são consideradas uma opção provável. 

"Com níveis de rio extremamente elevados, não só o preço dos alimentos e os 
transportes aumentam", disse um residente, "mas muitas vezes somos forçados a 
deixar nossas casas e viver por meses na floresta ou nas ruas de Iquitos [o Loreto 
capital]. 

"Nós recebemos diarreia e o post de saúde é embalado. Não temos água potável - não 
há banheiros. E quando vamos para casa, muitas vezes perderemos nossas sementes 
para plantar ". 

Rios 

A equipe de avaliação foi informada de que as reservas de alimentos das pessoas se 
esgotaram em inundações severas que podem durar até quatro meses; O gado 
também está perdido. 

A região de Loreto, pouco povoada, é, de longe, a maior do Peru e cobre cerca de um 
terço do seu território; principalmente selva, inclui grandes planícies inundáveis que 
geralmente estão subaquáticas no verão. 

Os inúmeros rios que atravessam a província fazem parte do sistema amazônico. 



Com a  Mongólia , Togo e Uganda, o Peru é um dos vários países onde a FbF foi 
implantada operacionalmente pela Cruz Vermelha e Crescente Vermelho, apoiada pela 
Cruz Vermelha alemã ou britânica. 

FONTE:http://www.climatecentre.org/news/965/assessing-flood-preparedness-in-the-peruvian-

amazon-basin 

 

Fundo agrícola da ONU oferece conteúdo para 
capacitação de 150 merendeiras na Bahia 

Cerca de 150 merendeiras de Salvador e Lauro de Freitas, na Bahia, aprenderão a 
utilizar produtos nativos da caatinga para preparar as refeições que são oferecidas na 
rede pública de ensino. Profissionais começam neste mês (9/03) um curso oferecido 
pelo governo estadual e inspirado pelas atividades do Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola (FIDA), agência da ONU que realiza ações para combater a 
miséria no semiárido brasileiro. 

Em cerimônia inaugural na capital baiana na semana passada (1º), a merendeira 
Rosinele Marques defendeu que “cozinha é inovação”. “Preparar alimentos é sinônimo 
de criatividade, experimentação e cuidado. Este curso chega para nos trazer mais 
qualidade profissional, o que é uma oportunidade ímpar, já que a nossa classe 
dificilmente tem essa chance”, afirmou. 

Voltada para profissionais das redes municipal e estadual, a formação abordará o 
conteúdo do livro Mesa Farta no Semiárido – Receitas com produtos da Agricultura 

Familiar, publicado pelo Programa Semear do FIDA e reeditado com o apoio do Pró-
Semiárido, outro projeto da agência da ONU, em parceria com o governo baiano. 
Serão realizadas aulas quinzenais até julho, somando 400 horas de capacitação. 

O Semear é uma iniciativa de gestão do conhecimento em zonas semiáridas do 
Nordeste do Brasil. O objetivo da programa é facilitar e promover o acesso a 
conhecimentos, estratégias inovadoras e boas práticas que possam ser adotados e 
replicados pela população rural. 

“Estou na maior expectativa porque, quando nos qualificamos, mais chance temos de 
crescer profissionalmente. Meus alunos gostam da minha comida, principalmente do 
feijão tropeiro, mas quero melhorar ainda mais, fazendo para eles um alimento com 
mais qualidade nutricional”, contou a cozinheira Maura Maria Oliveira, de 56 anos. 

Na avaliação do superintendente de Planejamento Operacional da Rede Escolar, 
Frederico Gonçalves, também presente na abertura do curso, o debate sobre o papel 



da agricultura familiar é fundamental para promover a segurança alimentar a nível 
local. 

“O uso dos itens da agricultura familiar é uma forma de respeitar a variação e 
disponibilidade de produtos de cada território, com a proposta de cardápios que 
atendam aos requisitos nutricionais”, disse. 

Segundo o dirigente, o curso será reproduzido em todo o estado da Bahia. A 
capacitação é uma das modalidades de Formação Inicial e Continuada (FIC) do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). A iniciativa é 
das Secretarias estaduais da Educação e do Desenvolvimento Rural. 

O livro Mesa Farta no Semiárido – Receitas com produtos da Agricultura Familiar foi 
escrito pela nutricionista Neide Rigo e elaborado com a Cooperativa Agropecuária 
familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (COOPERCUC). A especialista está treinando os 
professores que darão aulas para as mais de cem merendeiras baianas. 

Os cardápios são montados com base nos “ingredientes da roça”, como brinca Neide. 
O resultado são receitas regionalmente originais, como o ensopado de melancia com 
leite de coco, o doce de feijão, a salada de umbu com tomates, a sopa de macaxeira e 
a empanada de banana-da-terra com recheio de feijão, entre outras peculiaridades. 

FONTE:http://portalsemear.org.br/wp-content/uploads/2018/03/Mesa-farta-no-Semi%C3%A1rido-
receitas-com-produtos-da-agricultura-familiar.pdf 

FAO e Telefônica fazem acordo para ajudar produtores 
com tecnologia no campo 

Alexandre Soares, da ONU News em Nova Iorque. 

A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, e a empresa 
Telefónica assinaram um acordo para usar tecnologia na ajuda a agricultores em países 
em desenvolvimento. Dois projetos pilotos já estão sendo executados na Colômbia e 
em El Salvador. 

As duas organizações pretendem estimular o desenvolvimento da agricultura, 
aumentar a segurança alimentar e preparar os agricultores para eventos climáticos 
extremos. 

Mudanças climáticas 

O acordo foi assinado esta segunda-feira, em Roma, pelo diretor da FAO, José Graziano 
da Silva, e uma representante da Telefônica, uma das maiores empresas de 
telecomunicações do mundo. 

Graziano da Silva disse que "esta parceria vai ajudar a enfrentar os grandes desafios 
atuais, na luta contra a fome, a pobreza e os efeitos das mudanças climáticas na 
agricultura.” 

O acordo tem uma duração inicial de três anos e vai concentrar-se em três áreas. 



Internet 

A primeira área é uma introdução da internet no dia a dia dos agricultores, para 
otimizar processos e fazer um uso mais eficiente dos recursos naturais. 

O acordo prevê também o uso de “big data”, análise de grandes quantidades de 
informação, para perceber como é que as mudanças climáticas vão afetar os 
movimentos de população, sobretudo na América Central. 

Por fim, a Telefônica vai incorporar nas suas plataformas de formação profissional 
material educacional da FAO, permitindo que esta informação chegue a todos aqueles 
que usam os seus sistemas. 

 

Novo estudo descobre que o risco de inundação para os 
americanos é muito subestimado 

 

Um novo estudo inovador, liderado pela Universidade de Bristol, descobriu que 41 
milhões de americanos estão em risco de inundar rios, o que é mais do que três vezes 
a estimativa atual - baseada em mapas regulatórios de inundações - de 13 milhões de 
pessoas. 

O estudo, publicado hoje na revista  Environmental Research Letters , baseia-se em um 
novo modelo de alta resolução que mapeia o risco de inundação em todo o continente 
dos Estados Unidos, enquanto os mapas de inundação regulatórios existentes 
produzidos pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergência (FEMA) cobrem 
60% dos EUA continentais. 

O aumento do número de pessoas em risco é resultado da cobertura expandida do 
mapa combinada com sua capacidade de estimar inundações em pequenos fluxos - 



algo que não foi adequadamente capturado em modelos anteriores de risco de 
inundação, de acordo com os pesquisadores do estudo.   

Oliver Wing , o investigador principal por trás do estudo e um estudante de doutorado 
na Escola de Ciências Geográficas da Universidade de Bristol  , disse que não só o 
modelo é capaz de produzir mapas de risco de inundação em todo o país, seu nível de 
precisão em escalas menores - que é, ao longo de rios específicos - se compara bem 
com os mapas de inundações da FEMA que atualmente servem como fonte primária 
de dados de risco de inundação nos EUA. 

Ele acrescentou: "Nós ficamos surpresos com a quantidade de americanos que 
encontramos foram expostos a inundações de rios. É particularmente preocupante 
considerando que a maioria dessas pessoas nem sequer está ciente do risco que 
enfrentam. Esta pesquisa ajudará a preencher esta lacuna de informação crítica ". 

Outra preocupação importante, diz Wing, é que as pessoas continuam a construir o 
caminho do mal, muitas vezes sem perceber que estão fazendo isso. 

O estudo - que integra novos mapas da Agência de Proteção Ambiental que estima 
mais precisamente onde as pessoas vivem agora e onde o futuro crescimento da 
população é esperado - prevê que, sob o potencial crescimento populacional e 
projeções de desenvolvimento, mais de 60 milhões de americanos podem ser 
vulneráveis a um 100- ano até 2050. 

A Wing acrescentou: "Como as mudanças climáticas podem ocasionar as mais 
frequentes inundações de" 100 anos ", ainda mais pessoas podem estar expostas a 
inundações no futuro. Tudo isso destaca a necessidade crítica de planejamento 
abrangente de planície de inundação e gerenciamento de riscos de inundação ". 

Kris Johnson, cientista da The Nature Conservancy e co-autor do estudo, disse: "Ao 
conhecer os lugares mais ameaçados de inundações, poderíamos evitar o 
desenvolvimento nessas áreas. 

"Proteger as planícies de inundação ou desenvolvê-las de forma a suportar inundações 
- como parques tolerantes a inundações - pode evitar riscos desnecessários para as 
pessoas e ajudar a evitar danos caros à propriedade e à infraestrutura. As planícies de 
enchentes também armazenam e transportam inundações, o que pode ajudar a 
prevenir inundações nas comunidades próximas ". 

Johnson disse que evitar futuras perdas é particularmente importante, já que as 
perdas médias de inundações nos EUA aumentaram de forma constante para quase US 
$ 10 bilhões anuais. Consequentemente, o Programa Nacional de Seguro contra 
Inundações agora tem dívidas de US $ 24,6 bilhões, sem contar o custo projetado de 
US $ 16 bilhões dos furacões Harvey e Irma no ano passado. 

Ele acrescentou: "As planícies de inundação fornecem habitats de alta qualidade para a 
vida selvagem, eles podem oferecer excelentes oportunidades recreativas para as 
pessoas e ajudam a melhorar a qualidade da água. 



"Proteger e restaurar a infraestrutura natural das planícies inundáveis fornece um 
importante complemento para as infraestruturas construídas, como barragens e 
diques. Precisamos de abordagens abrangentes para reduzir os efeitos devastadores 
que as inundações têm em tantas comunidades ". 

O novo estudo analisa e identifica apenas aqueles em risco de inundações de rios. A 
estimativa de 41 milhões de pessoas não inclui os milhões de americanos adicionais 
que estão em risco de inundações costeiras. 

FONTE:http://www.bristol.ac.uk/news/2018/february/america-flood-risk.html 

 

Progresso para cada criança na era ODS 

A medida em que o mundo entrega os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) de 2030 afetará diretamente o futuro de milhões de crianças - e, portanto, o 

nosso futuro compartilhado como uma comunidade global. As ODS são de alcance 

universal, e seu chamado para deixar ninguém para trás coloca as pessoas mais 

vulneráveis e marginalizadas do mundo - incluindo as crianças - no topo da agenda. 

Mas dois anos desde que os líderes mundiais se comprometeram a alcançar as ODS, 

estamos no caminho certo para atingir os objetivos das crianças? Até temos 

informações suficientes para saber? 

Progress for Every Child in the SDG Era avalia o desempenho mundial até à data, com 

foco em 44 indicadores que dizem diretamente respeito ao eleitorado mais importante 

de 2030: crianças. 

 44 indicadores relacionados à criança estão integrados nos 17 ODS. Este relatório 

organiza esses indicadores em cinco dimensões dos direitos das crianças.  

FONTE:https://data.unicef.org/wp-

content/uploads/2018/03/SDG_Exec_Summary_Spanish_03.06.2018.pdf 

 

Práticas de saúde do solo para atenuar desastres 
naturais 

A  Agência Federal de Gerenciamento de Emergência (FEMA) relata  que mais de 25 
milhões de americanos - quase 8% da população - foram afetados por grandes 



desastres em 2017. De graves inundações em Porto Rico e Texas para deslizamentos 
de terra e incêndios na Califórnia, grandes desastres naturais em 2017 custou mais de 
US $ 306 bilhões a nível nacional. De acordo com os Centros Nacionais de Informação 
Ambiental da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, este é um novo recorde 
anual. 

O Dr. Daniel Kaniewski, Administrador Adjunto da FEMA para Proteção e Preparação 
Nacional, disse: "Investir em atividades de mitigação  antes  do próximo desastre é a 
chave para construir uma nação mais resiliente". Não podemos evitar desastres 
naturais, mas temos o poder de preparar para e potencialmente reduzir seus impactos 
através do planejamento avançado. 

Qual é o papel da saúde do solo na mitigação de desastres naturais? 

Não existe uma solução única para se preparar para desastres naturais. Passos para o 
planejamento futuro envolverão a infraestrutura de nossa nação, respondentes de 
emergência, cidadãos particulares e membros de todos os níveis de governo. O Dr. 
Bianca Moebius-Clune, Diretor da Divisão de Saúde do Solo com o  Serviço de 
Conservação de Recursos Naturais (NRCS), acredita que as fazendas, ranchos, florestas 
e até quintais da nossa nação têm um papel a desempenhar na provisão de benefícios 
de mitigação também. 

"Não podemos fazer chover, nem podemos evitar um furacão", diz Moebius-
Clune. "Mas os gerentes de terras  podem gerenciar suas terras para aumentar a 
capacidade do solo para entrar ou infiltrar e drenar as águas pluviais". Aumentar a 
quantidade de água da chuva que se infiltra no chão em toda a paisagem, em última 
instância, diminui a erosão do solo e o potencial de inundações dando chuva que 
poderia se tornar inundação um lugar para ir. "Os solos que possuem mais água 
também são benéficos para as culturas em períodos de seca", acrescenta Moebius-
Clune. "Esse é outro benefício significativo das práticas de gerenciamento de saúde do 
solo". 

Ao construir solos mais saudáveis, os gerentes de terra em todo o país podem 
aumentar a segurança humana e proteger a infraestrutura crítica para todos os 
americanos quando ocorrem eventos de desastre. Os desastres naturais nos afetam a 
todos. Melhorar a saúde dos solos da nossa nação é um passo que podemos tomar 
para se preparar e, em última instância, mitigar esses impactos. 

Qual é o aspecto da gestão da saúde do solo? 

A saúde do solo é a capacidade do solo para funcionar como um ecossistema vital para 
suportar plantas, animais e seres humanos. 

Quer gerenciar um quintal urbano ou 1.000 hectares de terras agrícolas, Moebius-
Clune observa que os principais princípios de gerenciamento de saúde do solo 
permanecem praticamente inalterados. "Os solos saudáveis geralmente não são 



perturbados com vida abundante e diversificada, sem compactação e níveis 
relativamente altos de matéria orgânica e agregados estáveis". 

NRCS recomenda  quatro princípios principais  para a construção de solos saudáveis: 
minimizar o distúrbio do solo, maximizar a cobertura do solo, maximizar a 
biodiversidade e maximizar a presença de raízes vivas. 

Os agricultores são encorajados a adotar práticas de conservação como plantio direto, 
rotações de culturas e culturas de cobertura para alcançar esses objetivos, mas os 
agricultores não são os únicos capazes de fazer a diferença. Os princípios de 
gerenciamento de saúde do solo podem ser aplicados em quase todas as paisagens 
gerenciadas humanas quando adequadamente adaptadas, mesmo em quintais 
pequenos. 

Como as práticas de gestão da saúde do solo se aplicam aos ambientes suburbanos e 

urbanos? 

"Muitos de nós somos gerentes de terra em torno de nossas próprias casas", diz 
Moebius-Clune. "Se podemos manter uma diversidade de organismos - incluindo 
plantas que fornecem raízes vivas durante a maior parte do ano - e se pudermos 
abster-nos de perturbar e compactar nossos solos, tanto quanto possível, podemos 
melhorar a capacidade dos solos do quintal de tomar na água." 

Com a quantidade de terras urbanas nos Estados Unidos  mais do que 
quadruplicando  nos últimos 70 anos, a gestão da terra dos proprietários particulares 
pode contribuir mais para a mitigação agora do que nunca. 

"Aproximadamente dois terços da terra nos 48 estados inferiores são de propriedade 
privada, diz Moebius-Clune. "As decisões de gestão que tomamos em cada parte dessa 
terra contribuem para o impacto desses eventos de precipitação que podem 
recarregar o solo e as águas subterrâneas, ou contribuir para a próxima inundação". 

FONTE:https://www.usda.gov/media/blog/2018/02/28/soil-health-practices-mitigating-natural-

disasters 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

           

 


