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Defesa Civil do Estado visita Embrapa Territorial em
Campinas

Cap Vagner Martins, Ten Cel Fauze Katibe, Sidnei Furtado, José Gilberto Jardine e Evaristo Miranda
FONTE:https://www.embrapa.br/territorial
FONTE:http://www.defesacivil.sp.gov.br/

Oficina de capacitação para a Iniciativa Construindo
Cidades Resilientes 2030 (MCR2030)
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil promoveu no Palácio dos
Bandeirantes, em parceira com o escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de
Desastres (UNDRR/ONU), Oficina de capacitação para a Iniciativa Construindo Cidades
Resilientes 2030 (MCR2030) para a avaliação de capacidades municipais de resiliência a
desastres no estado de São Paulo.
FONTE:http://www.defesacivil.sp.gov.br/oficina-de-capacitacao-para-a-iniciativa-construindo-cidadesresilientes-2030-mcr2030/#more-20041

Um acordo global para nossa era pandêmica
O Painel Independente de Alto Nível foi solicitado pelo G20 em janeiro de 2021 para
propor como o financiamento pode ser organizado, de forma sistemática e sustentável,
para reduzir a vulnerabilidade mundial a futuras pandemias. Este relatório apresenta
soluções e investimentos críticos e acionáveis para enfrentar o desafio de uma era de
pandemias e evitar a repetição dos danos catastróficos que o COVID-19 trouxe. O Painel
chegou a suas recomendações após intensas deliberações e consultas com uma ampla
gama de partes interessadas e especialistas em todo o mundo durante um período de
quatro meses.
Este relatório destaca que o mundo não carece de capacidade para limitar os riscos de
pandemia e responder com muito mais eficácia do que respondeu ao COVID-19. Temos
as ideias, os recursos científicos e tecnológicos, as capacidades empresariais e da
sociedade civil e os recursos financeiros necessários. A tarefa coletiva do mundo deve ser
mobilizar e distribuir melhor esses recursos para reduzir drasticamente o risco de futuras
pandemias e os danos humanos e econômicos que elas trazem. Isso exigirá
responsabilidades de todo o governo e da sociedade, não apenas das autoridades de
saúde e cientistas médicos. Significará pensar internacionalmente, não apenas
internamente. Deve envolver também o fortalecimento do multilateralismo, não apenas
iniciativas bilaterais.
FONTE:https://pandemic-financing.org/wp-content/uploads/2021/07/Foreword.pdf

Do risco à resiliência
Quais são os cinco atributos de resiliência que ajudam a resiliência a florescer?
Após décadas de aumento da frequência e amplitude de eventos extremos - desde o
aumento da mudança ambiental global até COVID-19 - o mundo finalmente reconhece a
mudança do sistema terrestre de um estado relativamente estável para um relativamente
instável. COVID-19, para simplificar, é uma manifestação do Antropoceno. A exploração
insustentável de habitats naturais, o comércio humano e o manejo arriscado de animais
que colidem com um mundo globalizado e hiperconectado de viagens e comércio criaram
as condições perfeitas para o surgimento e a disseminação de riscos.
COVID-19 é o prenúncio de um novo cenário de risco global. Este novo cenário de risco é
o resultado de uma perda acelerada de resiliência social e ecológica, impulsionada por
mudanças massivas causadas pelo homem no sistema da Terra. Eventos, como
pandemias, crises financeiras e choques alimentares sincronizados, propagam-se e
interagem mais rapidamente do que no passado e com maior distribuição geográfica.
Esses choques neste novo cenário de risco se cruzam, assim como o COVID-19 combinou
surtos de gafanhotos, inundações e instabilidade geopolítica no Chifre da África. Este novo
cenário de risco tem impactos desproporcionais em grupos que são vulneráveis a choques
e tensões. Novos choques reforçam as condições pré-existentes, como degradação
ambiental, conflito e fome. O aumento da desigualdade é um dos principais desafios do
nosso tempo. A erosão da resiliência social a choques e tensões causa ramificações de
longo alcance para o bem-estar humano e impacta a estabilidade econômica, os processos
democráticos, a tensão social e os conflitos.
Claramente, a humanidade enfrentará cada vez mais tipos semelhantes de riscos em
cascata ou sistêmicos, choques intersetoriais e globais. O desafio é responder
construindo um futuro verdadeiramente resiliente.
Todos nós reconhecemos a necessidade de uma recuperação resiliente da crise do COVID19. No entanto, os planos de recuperação hoje estão focados no retorno aos estados précrise, mas fazem pouco para criar resiliência a choques e tensões futuras.
Uma recuperação resiliente requer investimento em cinco atributos empiricamente
estabelecidos que podem ajudar a promover a resiliência no terreno: diversidade,
redundância, conectividade, inclusão e equidade e aprendizagem adaptativa.
1. Diversidade
Investir na diversidade oferece flexibilidade e espaço para inovações para responder às
mudanças. Por exemplo, a produção global de alimentos está se tornando cada vez mais
homogênea, criando condições para que os riscos se propaguem. Estaremos mais bem

equipados para lidar com as mudanças se investirmos na diversificação de culturas e
meios de subsistência.
2. Redudância
Em vez de aumentar a eficiência como o único caminho para o sucesso, a redundância
trabalha com a diversidade para garantir que várias opções se reforcem, criando
alternativas em face de choques e tensões incertas. Por exemplo, florestas de mangue
densas e saudáveis podem reduzir as tempestades em 66%. Os recifes de coral diminuem
a força e a altura das ondas. Juntos, os recifes de coral e os manguezais podem diminuir
ainda mais os efeitos das tempestades e inundações.
3. Conectividade
Equilibrar a conectividade é fundamental para a resiliência. Altos níveis podem
promover a recuperação e permitir o aprendizado compartilhado durante e após um
desastre. A mobilização de comunidades de base no Sul Global , por exemplo, ajudou a
divulgar informações sobre a pandemia e compartilhar lições entre as comunidades para
ajudar a promover a recuperação. Mas a conectividade também pode aumentar o
potencial de propagação de distúrbios, conforme demonstrado pela rápida disseminação
do COVID-19 com efeitos em cascata nos sistemas de saúde, sociais e econômicos.
4. Inclusão e equidade
Inclusão e equidade são fundamentais para construir confiança e apoiar a ação coletiva
na resposta ao risco e à mudança. Sociedades mais iguais são menos propensas a
instabilidade e conflito.
5. Aprendizagem adaptativa
A aprendizagem adaptativa nos permite detectar mudanças, aprender com elas e
adaptar estratégias de maneira adequada. Isso apoia uma melhor tomada de decisão e
governança e nos lembra da necessidade de nos afastarmos de abordagens
exclusivamente de cima para baixo.
Investir nesses cinco atributos pode mudar de risco para resiliência, garantindo que vamos
além da recuperação, mitigação de risco e adaptação incremental. Os membros da
comunidade de Redução de Risco de Desastres (RRD) devem usar esses cinco atributos
para orientar a redução de risco e a prática e medição de construção de resiliência. Isso
inclui garantir que os fluxos de financiamento para mitigação e adaptação estejam
vinculados; reconhecer a população local e a agência da comunidade sobre as

intervenções e trabalhar junto com eles para implementar e entregar soluções; e garantir
que a medição e a avaliação atendam às necessidades das partes interessadas locais, bem
como dos financiadores. Isso nos permitirá construir estratégias para navegar no novo
cenário de risco e criar trajetórias de desenvolvimento que promovam um sistema
terrestre resiliente e estável.
Johan Rockström é codiretor do Instituto Potsdam para Pesquisa de Impacto Climático
(PIK) e professor do Centro de Resiliência de Estocolmo na Universidade de Estocolmo
(SRC). Ele é um cientista reconhecido internacionalmente em questões de
sustentabilidade global. Ele liderou o desenvolvimento da estrutura de Fronteiras
Planetárias para o desenvolvimento humano na era atual de rápida mudança global. Ele é
um cientista líder em recursos hídricos globais, com mais de 25 anos de experiência em
pesquisa aplicada de água em regiões tropicais e mais de 150 publicações de pesquisa em
campos que vão desde a terra aplicada e gestão da água até a sustentabilidade global.
Nathanial Matthews é o CEO da Global Resilience Partnership. Anteriormente, ele liderou
os investimentos em inovação de resiliência do GRP com supervisão das equipes técnicas
de trabalho como Diretor do Programa do GRP. Antes de ingressar no GRP, ele foi
Coordenador de Pesquisa Global no Programa de Pesquisa sobre Água, Terra e
Ecossistemas do CGIAR e ocupou vários cargos no setor de água e no setor privado. Nate é
PhD em Geografia pelo King's College London e publicou dois livros e é autor de mais de
55 publicações e relatórios científicos.
FONTE:https://www.preventionweb.net/blog/riskresilience?utm_source=PreventionWeb&utm_campaign=e67a6a827dPreventionWeb+Newsletter%3A+Knowledge+base+highlight&utm_medium=email&utm_term=0_b73053c1c6e67a6a827d-363608026

A construção social do risco sistêmico em direção a uma
estrutura acionável para governança do risco
Este é um 'artigo' sobre governança de risco sistêmico para o século 21. Seu objetivo é
promover a compreensão do risco sistêmico e as formas viáveis de promover a
governança de risco em nível local e nacional, ao mesmo tempo em que promove a
colaboração entre as práticas do PNUD na redução e prevenção de riscos. O artigo é
baseado em uma extensa revisão da literatura especializada sobre o tema e uma análise
genérica informada por cinco estudos de caso que examinam aspectos e expressões
distintas de risco sistêmico (Bangladesh, Colômbia, Dominica, Uzbequistão e Zimbábue).
Seis direções principais são identificadas para avançar em direção a uma estrutura
acionável para governança de risco sistêmico no século 21:



Da “governança de risco sistêmico” à governança da sustentabilidade e resiliência;



Desde a identificação de gatilhos de perigo até a compreensão do risco;



De gestão de risco corretiva e reativa a prospectiva;



De um fenômeno “global” à ação local e governança territorial;



De proteger ganhos privatizados para gerenciar riscos socializados;



Do gerenciamento de risco convencional para, em última análise, gerenciar os
riscos sistêmicos.

O documento informará o Relatório de Avaliação Global de 2022 sobre a Redução do
Risco de Desastres e ajudará a orientar a implementação do próximo Plano Estratégico
do PNUD (2022-2025). Exige uma abordagem para a governança do risco sistêmico não a
partir de uma prática específica de perigo, mas de uma abordagem integrada para
fortalecer a governança e a resiliência nacional e local.
FONTE:https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-08/UNDP-Social-Construction-ofSystemic-Risk-Towards-an-Actionable-Framework-for-Risk-Governance.pdf

Manual de educação sobre resiliência a desastres para
jovens
A orientação neste manual fornece às organizações princípios e estratégias de alto nível
para projetar, implementar e avaliar programas e iniciativas de aprendizagem para
jovens. Ele fornece um contexto para o envolvimento dos jovens e comunidades de
aprendizagem como parte de um envolvimento mais amplo da comunidade e estratégia
de capacitação para reduzir o risco de desastres e aumentar a resiliência. Os jovens têm
capacidades únicas para ajudar a proteger a si próprios e às suas comunidades dos
impactos das catástrofes naturais. Proporcionar aos jovens conhecimentos, habilidades e
oportunidades para compartilhar sua aprendizagem e agir, permite-lhes contribuir
positivamente para a segurança e resiliência das pessoas, lugares e meio ambiente
natural. A educação sobre resiliência a desastres (DRE) equipa os jovens australianos
com as habilidades e a confiança para tomar medidas de proteção antes,

Este manual descreve os princípios, abordagens e elementos centrais de uma DRE eficaz
para os jovens. Os princípios-chave incluem o apoio à inclusão, colocando o aluno no
centro, refletindo o contexto local e focando na ação e conexão no processo de
aprendizagem. O manual promove fortemente o princípio de estabelecer e fortalecer
parcerias de DRE, como aquelas entre escolas e agências de gestão de emergências. O
principal público do manual são os formuladores de políticas em ambientes educacionais,
professores em escolas e centros de aprendizagem precoce e outras organizações que
fornecem DRE a jovens, incluindo agências de gestão de emergências. O foco deste
manual são as crianças e adolescentes em idade pré-escolar e escolar, com os princípios
de aprendizagem e ensino aplicáveis à definição mais ampla de jovem.
FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/8874/aidr-handbook_dreyp_2021.pdf

Menos de 1% das crises tem fundos para atuação
humanitária antes de crises
Melhorar a ação humanitária antes que um desastre aconteça é o tema que esta quintafeira reuniu líderes das Nações Unidas e representantes de governos, instituições
financeiras internacionais e sociedade civil em Nova Iorque.
A organização acolheu o Evento Humanitário de Alto Nível sobre a Ação Antecipatória sob
o lema Um compromisso para agir antes das crises.
Financiamento
A iniciativa aconteceu após compromissos recentes sobre o tema feitos pelo grupo de
países mais industrializados do mundo, G-7, e a dois meses da 26ª Conferência das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima, COP-26, em Glasgow.
Em mensagem de vídeo gravada para o evento, o secretário-geral António Guterres disse
50% de todas as crises podem ser preveníveis de alguma forma, mas menos de 1% dos
fundos são previamente alocados para uma ação antecipada.
De acordo com a ONU, 235 milhões de pessoas em todo o mundo precisam de
assistência e proteção humanitária, ou 40% a mais do que no ano passado.
Já o presidente da Assembleia Geral, Volkan Bozkir, disse que é preciso tomar medidas
urgentes agora para reverter a tendência de necessidades humanitárias estão
ultrapassando o financiamento.
Necessidades crescentes

Bozkir destacou que a expetativa é que o número de necessitados aumente ainda mais
considerando a situação no Afeganistão, bem como as carências crescentes em outros
lugares.
Ele lembrou que o mundo enfrenta a recessão global mais profunda desde os anos
1930, com o desemprego em alta refletido no aumento da pobreza extrema global pela
primeira vez em mais de duas décadas.
O evento reconhece ainda o impacto crescente das mudanças climáticas na gravidade
e na frequência dos desastres.
Provisões
O Escritório da ONU de Assistência Humanitária, Ocha, destaca que em vez de se esperar
que ocorra um desastre como uma seca ou inundação e subam as necessidades
humanitárias haja mais provisões.
Nesse processo deve ser antecipado o impacto com maior precisão, como no setor
de insegurança alimentar.
Essa atuação permite que se tomem medidas preventivas antes da piora da situação para
salvar vidas, interromper o aumento das necessidades, reduzir o sofrimento e maximizar o
impacto do financiamento.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/09/1762592?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=1dee4a0f7fEMAIL_CAMPAIGN_2021_09_11_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-1dee4a0f7f105027597

As autoridades que lideram a resposta aos furacões
precisam de “Educação sobre o risco”
Quando um furacão está atingindo uma cidade costeira, os funcionários do
gerenciamento de emergências têm a tarefa de fazer escolhas de vida ou morte: eles
determinam que as pessoas deixem a área? Quais comunidades devem ser evacuadas e
quando?
Uma nova pesquisa sugere que os funcionários de gerenciamento de emergência muitas
vezes não têm as habilidades matemáticas necessárias para tomar as melhores decisões
com base nos dados que recebem sobre quais residentes evacuar durante um furacão e
quando tomar a decisão.
O estudo, publicado online em 30 de agosto no Bulletin of the American Meteorological
Society , mostrou que a maioria dos funcionários numerados tinha quase duas vezes mais

probabilidade do que os menos numerados de fornecer tempos de evacuação adicionais
para suas comunidades costeiras. Os menos numerados, por outro lado, deram às suas
comunidades menos aviso prévio e, quando finalmente emitiram evacuações, evacuaram
em excesso dezenas de milhares de pessoas.
E, constatou o estudo, as agências federais precisam fornecer aos funcionários de
gerenciamento de emergências as informações mais completas disponíveis para que
possam fazer as melhores escolhas para as pessoas que vivem no caminho de um
desastre.
Isso não quer dizer que os funcionários do gerenciamento de emergências não sejam bons
em matemática, disse Noah Dormady , principal autor do estudo e professor associado
de políticas públicas da Universidade Estadual de Ohio.
“É mais porque eles não receberam o treinamento certo em probabilidade e risco para
entender efetivamente as previsões científicas que contêm informações de
probabilidade”, disse Dormady.
O estudo foi baseado em dois experimentos projetados para estudar e avaliar a tomada
de decisão dos funcionários durante um desastre natural. O estudo está entre os
primeiros a avaliar a tomada de decisão de evacuação por funcionários de gerenciamento
de emergência, em vez de por indivíduos que decidem se devem ou não deixar uma área
por causa de uma tempestade.
O estudo envolveu 81 gerentes de emergência e outros funcionários de segurança
pública, predominantemente de estados costeiros que são afetados por furacões, bem
como 227 alunos de graduação e de divisões superiores do estado de Ohio em áreas de
estudo relacionadas. Os pesquisadores começaram seus experimentos testando a
capacidade de cada sujeito de tomar decisões usando probabilidade e estatística - uma
espécie de teste matemático de linha de base que lhes permitiu avaliar a capacidade
numérica de cada participante. Em outras palavras, o quão bem eles entenderam as
maneiras como a probabilidade e as estatísticas podem funcionar no mundo real.
Os pesquisadores então forneceram aos participantes do estudo um cenário baseado em
uma tempestade real - o Furacão Rita em 2005. Rita estava entre os furacões mais fortes
já registrados no Golfo do México, atingindo terras perto da fronteira Louisiana-Texas,
matando 120 pessoas e causando uma estimativa US $ 18,5 bilhões em danos. Os
participantes não foram informados de que o cenário era baseado em Rita, então eles não
podiam usar nenhum conhecimento da tempestade para orientar suas decisões.
Os participantes foram designados aleatoriamente a tratamentos com diferentes
quantidades de informações sobre a tempestade que se aproximava. Alguns sujeitos
receberam muitas informações, incluindo a pista prevista e possíveis pistas
alternativas; outros receberam informações limitadas.

Os pesquisadores pediram aos participantes do estudo para determinar se deveriam
evacuar, quando evacuar e quem evacuar. As decisões foram estruturadas para coincidir
com o lançamento de avisos do National Hurricane Center (NHC).
Basear os experimentos em um desastre real permitiu aos pesquisadores determinar
quais escolhas eram "boas". Como o resultado era conhecido pelos pesquisadores, eles
puderam avaliar as áreas afetadas - aquelas que tinham regiões evacuadas.
Os pesquisadores descobriram que as pessoas que obtiveram bons resultados no teste
de matemática de base fizeram escolhas melhores em nome da comunidade. Pessoas
com maior capacidade numérica emitiram ordens de evacuação que deram às pessoas
mais tempo para deixar o caminho da tempestade. Pessoas que têm a capacidade
prática de avaliar e compreender o risco ordenaram evacuações no desastre simulado
cerca de nove horas antes do que as pessoas que não tinham esse conjunto de
habilidades, descobriu o estudo.
“Isso nos diz que a confiança do público nas ordens de evacuação, que vem diminuindo há
anos, poderia ser melhorada se a população tivesse mais confiança na capacidade de seus
líderes de gerenciamento de emergência de tomar decisões acertadas quando recebem
previsões probabilísticas”, disse Dormady. “As pessoas precisam confiar que seu bairro
não está sendo evacuado em excesso por excesso de cautela, simplesmente porque os
funcionários públicos não compreenderam o risco.”
O estudo também descobriu que os funcionários que tinham o conjunto mais completo de
dados de previsão eram mais propensos a emitir ordens de evacuação mais cedo, dando
às pessoas no caminho do furacão mais tempo para sair da cidade do que teriam feito de
outra forma. Esse tempo adicional foi significativo, concluiu o estudo, acrescentando entre
16,6 e 22,8 horas ao tempo de evacuação de uma comunidade.
Essas horas, disse Dormady, podem ser a diferença entre a vida e a morte para as pessoas
no caminho de uma tempestade, e também podem tornar mais seguras as evacuações,
que muitas vezes representam um risco à segurança. Na verdade, em alguns grandes
desastres, mais pessoas morrem por evacuações mal administradas do que pelo próprio
evento catastrófico.
“Horas extras são cruciais - eles dão às pessoas mais tempo para fazer as malas e se
preparar, dão aos funcionários de gerenciamento de emergência mais tempo para
comunicar a importância da evacuação e tornam as evacuações, em geral, mais seguras”,
disse Dormady, “E o que vimos é que informações de previsão mais completas deram aos
funcionários de gestão de emergências as ferramentas de que precisavam para fazer
melhores escolhas para suas comunidades ”.
Os co-autores deste estudo incluem Anthony Fasano, Drew Flanagan e William Welch do
Estado de Ohio, Alfredo Roa-Henriquez da Universidade Johns Hopkins e Dylan Wood da
Universidade de Notre Dame.
Este trabalho foi financiado pela National Science Foundation.

FONTE:https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/aop/BAMS-D-21-0008.1/BAMS-D-210008.1.xml

Atividade humana é o elo comum entre desastres em
todo mundo, diz relatório da ONU
Desastres como ciclones, enchentes e secas estão mais conectados do que podemos
pensar, e a atividade humana é o fio condutor, revela um relatório da ONU divulgado.
O estudo da Universidade da ONU, o braço acadêmico e de pesquisa da ONU, analisa 10
desastres diferentes que ocorreram em 2020 e 2021, e conclui que, embora tenham
ocorrido em locais muito diferentes e inicialmente não pareçam ter muito em comum ,
eles estão, de fato, interligados.
Uma consequência da influência humana
O estudo baseia-se no Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima inovador
( IPCC ) avaliação lançado em 9 de agosto, e com base em dados melhorados sobre o
aquecimento histórica, que mostraram que a influência humana tem aquecido o clima a
uma taxa que é sem precedentes em pelo menos o últimos 2.000 anos. António
Guterres, o Secretário-Geral da ONU descreveu a avaliação do IPCC como um “código
vermelho para a humanidade”.
Durante o período de 2020-2021 coberto pela Universidade das Nações Unidas, vários
desastres recordes ocorreram, incluindo a pandemia COVID-19 , uma onda de frio que
paralisou o estado americano do Texas, incêndios florestais que destruíram quase 5
milhões de acres da floresta amazônica, e 9 fortes tempestades no Vietnã - em apenas 7
semanas.
Link Ártico-Texas
O clima extremo no Texas trouxe tempestades de neve fora de época, resultando em
apagões generalizados de eletricidade em todo o estado dos EUA.
Embora esses desastres ocorram a milhares de quilômetros de distância, o estudo mostra
como eles se relacionam entre si e podem ter consequências para pessoas que vivem em
lugares distantes.
Um exemplo disso é a recente onda de calor no Ártico e a onda de frio no Texas. Em 2020,
o Ártico experimentou temperaturas do ar excepcionalmente altas e a segunda menor
quantidade de gelo marinho já registrada.

Este ar quente desestabilizou o vórtice polar, uma massa giratória de ar frio acima do Pólo
Norte, permitindo que o ar mais frio se movesse para o sul na América do Norte,
contribuindo para as temperaturas abaixo de zero no Texas, durante as quais a rede
elétrica congelou, e 210 pessoas faleceu.
COVID e o ciclone
Outro exemplo das conexões entre os desastres incluídos no estudo e a pandemia é o
ciclone Amphan, que atingiu a região fronteiriça da Índia e Bangladesh.
Em uma área onde quase 50 por cento da população vive abaixo da linha da pobreza, a
pandemia de COVID-19 e os bloqueios subsequentes deixaram muitas pessoas sem meios
de subsistência, incluindo trabalhadores migrantes que foram forçados a retornar às suas
áreas de origem e foram alojados em abrigos contra ciclones enquanto estavam em
quarentena.
Quando a região foi atingida pelo ciclone Amphan, muitas pessoas, preocupadas com o
distanciamento social, higiene e privacidade, evitaram os abrigos e decidiram enfrentar
a tempestade em locais inseguros. Na sequência, houve um aumento nos casos de
COVID-19, agravando as 100 mortes causadas diretamente pelo Amphan, que também
causou danos superiores a 13 bilhões de dólares e deslocou 4,9 milhões de pessoas.
Raiz dos problemas
O novo relatório identifica três causas básicas que afetaram a maioria dos eventos na
análise: emissões de gases de efeito estufa induzidas pelo homem, gestão insuficiente do
risco de desastres e subvalorização dos custos e benefícios ambientais na tomada de
decisões.
A primeira delas, as emissões de gases de efeito estufa induzidas pelo homem, é
identificada como uma das razões pelas quais o Texas experimentou temperaturas
congelantes, mas essas emissões também contribuem para a formação de superciclones
como o ciclone Amphan, do outro lado do mundo.
A gestão insuficiente do risco de desastres, observa o estudo, foi uma das razões pelas
quais o Texas sofreu tantas perdas de vidas e danos excessivos à infraestrutura durante a
onda de frio, e também contribuiu para as grandes perdas causadas pelas inundações no
Vietnã Central.
O relatório também mostra como o índice recorde de desmatamento na Amazônia está
ligado à alta demanda global por carne: essa demanda tem levado a um aumento na
necessidade de soja, que é usada como ração para aves. Como resultado, trechos de
floresta estão sendo cortados.

“O que podemos aprender com este relatório é que os desastres que vemos acontecendo
ao redor do mundo estão muito mais interconectados do que podemos imaginar e
também estão ligados ao comportamento individual”, disse um dos autores do relatório, o
cientista da UNU Jack O'Connor. “Nossas ações têm consequências, para todos nós,”
Soluções também vinculadas
No entanto, O'Connor afirma que, assim como os problemas estão interligados, também o
estão as soluções.
O relatório mostra que a redução das emissões de gases de efeito estufa prejudiciais
pode afetar positivamente o resultado de muitos tipos diferentes de desastres, evitar
um aumento na frequência e gravidade dos perigos e proteger a biodiversidade e os
ecossistemas.
Desastres interconectados





Riscos de Desastres Interconectados 2020/2021, é lançado pelo Instituto de Meio
Ambiente e Segurança Humana da Universidade das Nações Unidas ( UNUEHS ),
que realiza pesquisas sobre riscos e adaptação relacionados a perigos ambientais e
mudanças globais.
A pesquisa do instituto promove políticas e programas para reduzir esses riscos,
levando em consideração a interação entre fatores ambientais e sociais.
As áreas de pesquisa incluem adaptação à mudança climática incorporando
abordagens relacionadas a seguros, migração induzida pelo meio ambiente e
vulnerabilidade social, soluções baseadas em ecossistemas para adaptação e
redução de risco de desastres e modelos e ferramentas para analisar a
vulnerabilidade e os riscos associados a desastres naturais.

FONTE:https://i.unu.edu/media/ehs.unu.edu/attachment/23907/UN_Interconnected_Disaster_Risks_Re
port_210902_Full_Report.pdf

Riscos de desastre em um mundo interconectado
Um novo relatório, Interconnected Disaster Risks 2020/2021 , foi lançado hoje pelo
Instituto da Universidade das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Segurança Humana
(UNU-EHS). O relatório analisa 10 desastres diferentes de 2020/2021 e conclui que,
embora tenham ocorrido em locais muito diferentes e inicialmente não pareçam ter
muito em comum, eles estão interligados.
Conforme mostrado pelas principais conclusões do recente 6º Relatório de Avaliação do
IPCC, eventos extremos, como secas, incêndios e inundações, estão cada vez mais se
agravando, provavelmente como consequência da influência humana. Visto através de

uma lente de interconectividade, este novo relatório mostra em detalhes como não
apenas os desastres climáticos, mas os desastres de origem humana em geral se baseiam
nos impactos do passado e abrem o caminho para desastres futuros.
A frequência de eventos climáticos severos, epidemias e desastres causados pelo
homem está aumentando globalmente e está se tornando cada vez mais desafiador
acompanhar as mudanças e impactos correspondentes. Em 2020/2021, o mundo
testemunhou uma série de desastres recordes: a pandemia COVID-19 se espalhou pelo
globo, uma onda de frio paralisou o estado do Texas, incêndios florestais destruíram
quase 5 milhões de acres da floresta amazônica e o Vietnã experimentou 9 fortes
tempestades ocorridas em apenas 7 semanas. Ao analisar eventos passados através das
lentes da interconectividade, tanto os desastres que estão acontecendo agora quanto os
que acontecerão no futuro podem ser melhor compreendidos.
“Quando as pessoas veem desastres nos noticiários, muitas vezes parecem distantes”,
disse a cientista sênior da UNU-EHS, Dra. Zita Sebesvari, principal autora do
relatório. “Mas mesmo desastres que ocorrem a milhares de quilômetros de distância
estão frequentemente relacionados entre si e podem ter consequências para pessoas que
vivem em lugares distantes.”
Um exemplo disso é a recente onda de calor no Ártico e a onda de frio no Texas. Em 2020,
o Ártico experimentou a segunda maior temperatura do ar e a segunda menor quantidade
de gelo marinho já registrada. O aumento da temperatura no Ártico desestabiliza o vórtice
polar, uma massa giratória de ar frio acima do Pólo Norte, permitindo que o ar mais frio se
mova para o sul na América do Norte. Assim, as mudanças na temperatura do Ártico
influenciam locais distantes do Ártico e provavelmente também contribuíram para as
temperaturas abaixo de zero no Texas, um estado que é acostumado a um clima quente o
ano todo. Cerca de 4 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade porque a rede elétrica
congelou e 210 pessoas morreram.
Os desastres também costumam ocorrer simultaneamente e se agravam, como
aconteceu com a pandemia de COVID-19 e o ciclone Amphan na região fronteiriça da
Índia e Bangladesh. Em uma área onde quase 50 por cento da população vive abaixo da
linha da pobreza, a pandemia COVID-19 e os bloqueios subsequentes deixaram muitas
pessoas sem opções de renda, incluindo trabalhadores migrantes que foram forçados a
retornar às suas áreas de origem e foram alojados no ciclone abrigos durante a
quarentena. Quando a região foi atingida pelo ciclone Amphan, muitas pessoas,
preocupadas com o distanciamento social, higiene e privacidade, evitaram evacuar para
abrigos e resistiram à tempestade em locais inseguros. O "super" ciclone, por sua vez,
piorou as condições para a resposta à pandemia em suas consequências, à medida que
centros de saúde foram destruídos e casos de COVID-19 aumentaram em algumas
áreas. O próprio Amphan causou mais de 100 mortes, danos superiores a 13 bilhões de
dólares e deslocou 4,9 milhões de pessoas.

Frequentemente, os desastres têm origem nas mesmas causas básicas, o que significa que
estão interligados pelos mesmos fatores subjacentes que criam as condições para que
esses desastres aparentemente não relacionados ocorram. O novo relatório Riscos de
desastres interconectados identifica três causas básicas que afetaram a maioria dos
eventos na análise: emissões de gases de efeito estufa induzidas pelo homem, gestão de
risco de desastres insuficiente e subvalorização dos custos e benefícios ambientais na
tomada de decisão. As emissões de gases de efeito estufa induzidas pelo homem foram
uma das razões pelas quais o Texas experimentou temperaturas congelantes, mas
também contribuíram para a formação de superciclones como o Amphan, por exemplo um desastre totalmente diferente em uma parte totalmente diferente do mundo. A
gestão insuficiente do risco de desastres foi uma das razões pelas quais o Texas sofreu
tantas perdas de vidas e danos excessivos à infraestrutura durante a onda de frio, e o
mesmo também contribuiu para as altas perdas causadas pelas inundações do Vietnã
Central.
Mas os desastres não estão apenas conectados uns aos outros; eles também estão
conectados a nós como indivíduos. A taxa recorde de desmatamento e incêndios florestais
na Amazônia é em parte devido à alta demanda global por carne: terras agrícolas são
necessárias para o cultivo de soja, que é usada como ração animal para as aves. Isso
significa que algumas das causas básicas dos desastres são, na verdade, influenciadas
pelas ações de pessoas distantes de onde o evento em si ocorre.
“O que podemos aprender com este relatório é que os desastres que vemos acontecer em
todo o mundo estão muito mais interconectados do que podemos imaginar e também
estão relacionados ao comportamento individual. Nossas ações têm consequências para
todos nós ”, disse o autor principal, Dr. Jack O'Connor. “Mas a boa notícia é que, se os
problemas estão conectados, as soluções também estão”.
O relatório apresenta soluções em nível social e individual e explica como uma ação, como
reduzir nossas emissões de gases de efeito estufa, pode afetar muitos tipos diferentes de
desastres: pode prevenir um aumento ainda maior na frequência e gravidade dos perigos
e proteger a biodiversidade e ecossistemas.
Os dez desastres cobertos no relatório são:
1. Incêndios florestais na Amazônia - incêndios florestais alimentados pelo
apetite global
2. Onda de calor do Ártico - se transformando em um desastre climático
3. Explosão de Beirute - Quando a comunidade global abandona um navio
4. Inundações do Vietname Central - Quando estar preparado já não é suficiente
5. Extinção do Peixe-remo chinês - Os peixes que sobreviveram à extinção dos
dinossauros, mas não a humanidade
6. Pandemia de COVID-19 - como uma pandemia está nos mostrando o valor da
biodiversidade

7. Ciclone Amphan - Quando um ciclone e uma pandemia se combinam
8. Surto de gafanhotos do deserto - Como os riscos gerenciáveis fogem de
controle
9. Branqueamento da Grande Barreira de Corais - Perdendo mais do que uma
maravilha natural
10. Onda fria do Texas - uma catástrofe evitável?
FONTE:https://s3.eu-central1.amazonaws.com/interconnectedrisks/reports/UNU_Interconnected_Disaster_Risks_Report_210908.pdf
FONTE:https://interconnectedrisks.org/events/amazon-wildfires

Doenças animais transfronteiriças
As doenças animais transfronteiriças são doenças epidêmicas altamente contagiosas
que podem se espalhar com extrema rapidez, independentemente das fronteiras
nacionais. Eles causam altas taxas de morte e doenças em animais , com graves
consequências socioeconômicas e, às vezes, para a saúde pública, enquanto constituem
uma ameaça constante para a subsistência dos criadores de gado.
Globalização, invasão de terras e mudanças climáticas contribuem para surtos de doenças
animais - algumas transmissíveis aos humanos - como brucelose, tuberculose bovina,
doenças parasitárias, antraz, encefalopatia espongiforme bovina (BSE) e certas cepas do
vírus da gripe. Doenças animais de alto impacto, como febre aftosa , peste des petits
ruminantes , febre suína clássica ou africana , embora não afetem diretamente a saúde
humana, afetam a segurança alimentar e nutricional e a produção e comércio de gado.
As doenças animais têm potencial para reduzir:


quantidade e qualidade dos alimentos, como carne e leite



produtos da pecuária: couros, peles, fibras



poder animal: tração, transporte

Mecanismos de resposta emergencial a doenças animais da FAO
O Sistema de Prevenção de Emergências da FAO (EMPRES) Saúde Animal desenvolve
estratégias para intervenção e melhoria do manejo. Ele funciona para monitorar e dar um
alerta precoce e, em última instância, para prevenir doenças animais.

O Centro de Emergência para Doenças Transfronteiriças de Animais (ECTAD) é o centro
corporativo da FAO para o planejamento e entrega de assistência veterinária aos países
membros da FAO em resposta à ameaça de crises transfronteiriças de saúde animal.
O Centro de Gerenciamento de Emergências para Saúde Animal (EMC-AH) é a unidade
de resposta rápida da FAO a emergências de doenças animais.
Gripe aviária altamente patogênica - gripe aviária
Desde 2004, a FAO está na vanguarda da luta contra a gripe aviária altamente
patogênica (HPAI) - gripe aviária - em mais de 95 países. A FAO mobilizou mais de US $
445 milhões para combater a influenza e ameaças de doenças emergentes por meio da
prevenção, vigilância e controle.
Erradicação da peste bovina
Em junho de 2011, após anos de batalha contra a doença, a FAO declarou formalmente a
erradicação da peste bovina. Embora a peste bovina ou 'praga do gado' não afete os
humanos diretamente, ela semeou o terror ao atacar, pois era capaz de exterminar
rebanhos inteiros de gado, gerando fome em comunidades quando de repente eram
encontrados sem uma fonte de alimento e renda de pecuária.
Peste des petits ruminants
Com base na experiência da peste bovina, a FAO está montando um programa global para
o controle progressivo e possível erradicação da peste des petits ruminantes (PPR). A PPR
é endêmica em muitos países africanos, no Oriente Médio, na Ásia Central e Meridional e
em partes da China.
Febre do vale do Rift
O vírus da febre do Vale do Rift se espalha amplamente em animais e foi detectado em
humanos, causando a morte humana. Em resposta aos surtos, a FAO trabalha em estreita
cooperação com os serviços veterinários locais para limitar a propagação do vírus e
reduzir o risco de contágio para criadores de gado, produtores e outros grupos em risco.
FONTE:http://www.fao.org/emergencies/emergency-types/transboundary-animal-diseases/en/

Criação segura de aves no setor doméstico

Este vídeo tem como objetivo divulgar a consciência entre as mulheres da sociedade rural
do Egito , especialmente aquelas que estão interessadas em criar aves para carne, ovos ou
como fonte de renda. Ele também demonstra os métodos adequados e corretos de
criação de aves de forma segura e saudável, o que reduz a possibilidade de expor as aves
ao risco de infecção por influenza aviária . Esses métodos incluem a compra de pintos de
um dia de fontes seguras e confiáveis, visto que a gripe aviária não é transferida
verticalmente das galinhas para os pintinhos. O vídeo também busca transmitir
conhecimento sobre as medidas a serem tomadas na criação de aves. Essas medidas
incluem a necessidade de destinar certas roupas para serem usadas no trabalho com aves,
que devem ser retiradas após a saída do pátio.
FONTE:http://www.fao.org/emergencies/resources/videos/video-detail/en/c/1410911/

CCJ aprova projeto que permite usar aviação agrícola no
combate a incêndio florestal
Fonte: Agência Câmara de Notícias
Aeronaves deverão atender às normas técnicas definidas pelo poder público e ser
pilotadas por profissionais qualificados
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados
aprovou proposta do Senado que permite o uso da aviação agrícola no combate a
incêndios florestais.
Pelo texto, os planos de contingência para combate a incêndios florestais, elaborados
pelos órgãos ambientais, deverão ter diretrizes para o uso da frota aeroagrícola. Para
serem utilizadas, as aeronaves deverão atender às normas técnicas definidas pelo poder
público e ser pilotadas por profissionais qualificados para a atividade.
Além disso, a política de emprego da aviação agrícola na atividade de combate a incêndio
em todos os tipos de vegetação seria proposta pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. A atividade poderá ser incentivada pelo Poder Público e constará de
políticas, programas e planos governamentais de prevenção e combate aos incêndios
florestais, passando inclusive pela formação e treinamento de pilotos.
O projeto (PL 4629/20) é do senador Carlos Fávaro (PSD-MT). Na CCJ, a proposta foi
relatada pelo deputado José Medeiros (Pode-MT).
“O projeto é de uma necessidade muito grande para o País. Eu destaco o estado de Mato
Grosso. Ano passado, a associação dos aviadores, que tem esses aviões agrícolas, se

dispôs a fazer esse trabalho, mas houve uma série de empecilhos burocráticos. No Brasil,
infelizmente, temos tanto obstáculo quando a coisa é para ajudar, que não dá nem para
entender”, declarou o relator.
A proposição altera o Código Florestal (Lei 12.651/12) e o Decreto-Lei 917/69, que trata
do emprego da aviação agrícola no País.
Tramitação
O texto já foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
e agora seguirá para o Plenário da Câmara.
Reportagem – Noéli Nobre
Edição – Ana Chalub
Fonte: Agência Câmara de Notícias
FONTE:https://www.camara.leg.br/noticias/803852-ccj-aprova-projeto-que-permite-usar-aviacaoagricola-no-combate-a-incendio-florestal/

Nova Política Provisória para Programas de Assistência à
Mitigação de Riscos
A FEMA publicou a Implementação Parcial do Padrão Federal de Gerenciamento de
Risco de Enchentes para Programas de Assistência à Mitigação de Perigos para se alinhar
com a Ordem Executiva 14030 de Riscos Financeiros Relacionados ao Clima para
fortalecer o estado de resiliência em todo o país. A nova política provisória mostra
ajustes nos Avisos de Oportunidades de Financiamento para a Infraestrutura e
Comunidades Resilientes de Edifícios (BRICS), Assistência para Mitigação de Inundações
(FMA), Programas de Concessão de Mitigação de Perigos (HMGP) e Programas de
Concessão de Assistência para Mitigação de Incêndios (FMAG). Esta política entra em
vigor em 27 de agosto de 2021. Para saber mais sobre a política provisória
FONTE:https://www.fema.gov/grants/mitigation/about

Implementação parcial do padrão federal de
gerenciamento de risco de inundação para programas de
assistência à mitigação de perigos (provisório)

Política.FEMA.FP-206-21-0003
Esta política provisória implementa parcialmente o FFRMS, exigindo o uso de
altitudes de inundação mais altas estabelecidas pelo FFRMS Freeboard Value
Approach (FVA) para certas ações não críticas envolvendo estruturas na planície de
inundação de base (Special Flood Hazard De acordo com esta política provisória, o
FFRMS FVA será utilizado para determinar a elevação mínima de proteção contra
enchentes para certos tipos de projeto. Esta política provisória se aplica a todos os
programas da HMA.
FONTE:https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_policy-fp-206-21-0003-partialmplementation-ffrms-hma-programs-interim.pdf

Construindo Resiliência nas Comunicações de Segurança
Pública
Um novo kit de ferramentas da Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)
ajuda as agências de segurança pública a estabelecer comunicações resilientes e
sistemas de rede. O Kit de ferramentas de comunicação de segurança pública e resiliência
cibernética oferece um mapa interativo onde os usuários podem clicar em diferentes
partes interessadas em uma determinada comunidade e ver literalmente como as
comunicações fluem através delas - e como são interrompidas. Você pode ir diretamente
para o kit de ferramentas clicando aqui .
FONTE:https://www.usfa.fema.gov/blog/ig-081921.html
FONTE:https://indd.adobe.com/view/1b36d51e-dd7e-4bd6-962b-b5f019c79004

Escritório de Segurança Interna e Preparação de Nova
Jersey lança vídeo para ajudar os alunos a identificar
ameaças na escola
A campanha “Veja algo, diga algo” capacita e educa o público sobre a reportagem de
atividades suspeitas. Conforme as escolas voltam à sessão, o Escritório de Segurança
Interna e Preparação (NJOHSP) de Nova Jersey lança um vídeo desafiando os alunos a
relatar ameaças às escolas. O anúncio de serviço público (PSA) mostra estudantes jogando
videogame online, enfrentando a decisão de como agir quando um outro jogador faz
comentários ameaçadores. O vídeo conscientiza alunos e funcionários sobre
comportamentos e indicadores, além de informá-los sobre como denunciar atividades

suspeitas. O vídeo é voltado especificamente para crianças em idade escolar, para ajudar a
identificar ameaças à escola. Mostra como os jovens e outros membros da comunidade
desempenham um papel fundamental no reconhecimento e relato de comportamentos
alarmantes para prevenir incidentes. Clique aqui para ver o vídeo do desafio escolar
“Veja algo, diga algo”.
Para relatar atividades suspeitas relacionadas ao terrorismo em Nova Jersey, entre em
contato com as autoridades locais ou com o NJOHSP Counterterrorism Watch Desk pelo
telefone
1-866-4-SAFE-NJ
ou
por tips@njohsp.gov .
FONTE:https://www.njhomelandsecurity.gov/school-preparedness

O Índice Nacional de Risco Totalmente Divulgado
Por John A. Miller, PE, CFM, CSM, Contato de Mitigação
O Índice Nacional de Risco (NRI) foi agora totalmente divulgado após um lançamento
inicial em meados de novembro de 2020. O NRI analisa os perigos naturais em conjunto
com a vulnerabilidade social, resiliência da comunidade e perdas anuais esperadas para
indicar o risco de uma localidade. A ferramenta pode ser usada em uma ampla
preparação e planejamento de mitigação de risco natural, como informar no
desenvolvimento de Planos de Operações de Emergência e priorização ampla em Planos
de Mitigação de Risco. Ele é especialmente projetado para locais que não possuem
recursos de mapeamento GIS e avaliação de risco. Outras atividades que podem ser
aumentadas pelo NRI são priorizar e alocar recursos, encorajar a comunicação e o
envolvimento de riscos, apoiar a adoção de códigos e padrões aprimorados e informar a
recuperação de longo prazo. Você pode encontrar usos adicionais para a ferramenta em
configurações de planejamento e gerenciamento de emergência. Obviamente, o NRI não
substitui os valores do conhecimento local e da análise abrangente das ameaças naturais.
FONTE:https://content.govdelivery.com/landing_pages/28960/8afcef3e1da455a9ebb4a
715f0371c05

EVENTOS

Congresso da ABRAPAVAA – Associação Brasileira de Parentes e Amigos de Vítimas de
Acidentes Aéreos em 27 e 28 de outubro de 2021.
FONTE:https://abrapavaa.com.br/
FONTE:https://www.facebook.com/abrapavaa/

INFORMAÇÕES
CAMPINAS RESILIENTE - OBSERVATÓRIO
https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7
http://www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html
REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA

http://www.cidadesresilientes.net/
PREVENTIONWEB
http://www.preventionweb.net/english/
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes

