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Nações Unidas lançam novo fundo sobre segurança nas 
estradas 

Acidente de trânsito são décima causa de morte em todo o mundo, com cerca de 1,3 

milhão de  vítimas todos os anos; quantia de US$1,5 mil podem salvar uma vida ou 

prevenir 10 feridos graves. 

A Assembleia Geral aprovou esta quinta-feira a criação de um novo fundo sobre 
segurança rodoviária. O objetivo é acelerar os progressos nesta área, melhorando a 
mobilização de recursos para agir a todos os níveis. 

Desastres na estrada são a décima causa de morte em todo o mundo, com cerca de 1,3 
milhão de vítimas todos os anos. Estes acidentes causam perdas anuais na economia 
de US$ 1,85 trilhão. 

Coordenação 

A vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohammed, disse que o fundo ajuda “a 
garantir sinergias, eficiência e ação coordenada.” Segundo ela, existe agora “a 
oportunidade de salvar milhões de vidas em todo o mundo, e prevenir os ferimentos, 
sofrimento e falta de oportunidades associados a acidentes na estrada.” 

A Comissão Econômica para Europa, Unece, vai acolher o secretariado deste novo 
fundo. Segundo uma nota da comissão, os custos econômico e humano destes 
acidentes “tornam a segurança rodoviária um dos desafios sociais, econômicos, de 
saúde e desenvolvimento mais importantes dos nossos dias.” 

Um dos participantes do evento, o deputado federal brasileiro Hugo Leal, falou à ONU 
News sobre o que cada um pode fazer para reduzir as mortes no trânsito. 

"O Brasil, nesse esforço, diria que foi um aluno médio. Poderia ter melhor aplicação. 
Nós tivemos, realmente, uma redução a partir de 2011. Já se haviam experimentado 
algumas reduções, exatamente por causa da lei seca, a questão da fiscalização mais 
efetiva com álcool e direção. Estamos experimentando algumas reduções, na faixa de 
10%, não chegamos a 15% ainda. Mas desceu o número de 40 mil mortes. Chegamos a 
ter 42 mil mortes. Estamos agora num plano de 35mil, 36 mil (mortes)." 

 Objetivos 

A Assembleia Geral já reconheceu a importância deste tema, criando a Década de Ação 
para a Segurança nas Estradas, que termina em 2020. Os Estados-membros também 
incluíram o tema na Agenda 2030, estabelecendo o objetivo de reduzir o número de 
mortes na estrada para metade até 2020. 



Numa nota, a Unece diz que “este compromisso está longe de ser atingido.” Segundo a 
Comissão, “apesar da necessidade de melhorar a segurança rodoviária ter ganho 
reconhecimento, os esforços não têm sido devidamente financiados.” 

O representante especial do secretário-geral para a Segurança na Estrada, Jean Todt, 
disse que o fundo “oferece a oportunidade de tomar abordagens mais concertadas, 
criar sinergias, e coordenar o uso de fundos.” 

Fundos 

O fundo foi estabelecido a pedido do secretário-geral, depois de os Estados-membros 
terem sugerido a ideia. O mecanismo vai reunir doações de várias origens, como 
governos, organizações não governamentais, ou setor privado. 

A Unece acredita que cada US$ 1,5 mil podem salvar uma vida, prevenir 10 feridos 
graves, ou desencadear a recolha de mais US$ 51 mil em investimentos para 
segurança. 

Uma das primeiras doações para o fundo veio da fundação da Federação Internacional 
de Automobilismo, FIA, que contribui com US$ 10 milhões. 

O diretor executivo da fundação, Saul Billingsley, disse que “é necessário um aumento 
maciço no financiamento, comparável com a escala do problema.” 

A terceira Conferência Global sobre Segurança Rodoviária acontece na Suécia em 
2020. 

 Apresentação: Alexandre Soares 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/04/1618341?utm_source=ONU+News+-

+Newsletter&utm_campaign=413be29d0f-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_13&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-413be29d0f-
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Defesa Civil leva segurança às salas de aula 
Quatro escolas do Complexo Vila Brasília foram visitadas nesta quarta-feira, dia 11 

 A Defesa Civil de Volta Redonda iniciou nesta quarta-feira, dia 11, um programa piloto 
chamado ‘Defesa Civil nas Escolas’, o objetivo do órgão é inserir temas práticos e noções 
de defesa civil, sensibilizando as crianças sobre questões de risco. A ação aconteceu em 
quatro escolas da rede municipal, sete turmas do 5º ano participaram. 

 Segundo o coordenador da Defesa Civil, Rafael Champion, o projeto visa uma mudança de 
hábitos. “O intuito do programa é que as novas gerações fiquem conscientes sobre os 

riscos. E que eles possam colaborar com a sociedade, todos nós somos Defesa Civil. O 

complexo do Vila Brasília, foi escolhido devido ao grande número de incidência no local”, 
contou. Na apresentação da Defesa Civil, foi lida uma matéria sobre uma menina de 



apenas dez anos que salvou cerca de 100 pessoas de um desastre natural, graças a uma 
aula de geografia. 

 Para a secretária municipal de Educação, Rita Andrade, essas atividade resultam em um 
aprendizado dentro das casas. “Com certeza depois desse conhecimento passado os 

alunos vão cobrar seus pais sobre a segurança do local onde moram. Tudo ensinado 

dentro de sala de aula reflete na vida do aluno. Essas ações possibilitam um crescimento 

e desenvolvimento como cidadão”, enfatizou. 

 As informações foram passadas de forma bem divertida, e ao final dos dez encontros 
todas as crianças vão se tornar ‘Agente Mirim de Proteção e Defesa Civis’. Os alunos 
puderam perguntar e tirar dúvidas sobre o trabalho dos agentes. Segundo Amanda de 10 
anos, da Escola Fernando de Noronha, ouvir a Defesa Civil, aumentou a preocupação com 
sua avó. “Aproveita para perguntar se o barranco que fica no quintal da casa da minha 

avó pode desabar. Pedi para que eles fossem a casa dela para conversar com minha avó, 

ela é muito teimosa”, contou. 

 De acordo com o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, o programa pode ser 
ampliado. “Por enquanto estamos trabalhando nas escolas onde tem mais áreas de 

incidentes. Futuramente vamos levar para outras escolas para que todas as crianças 

possam conhecer e se tornar um agente da Defesa Civil. Ajudando a cidade”, disse o 
prefeito. 

FONTE:http://www.voltaredonda.rj.gov.br/9-noticia-destaque/4019-defesa-civil-leva-seguranca-as-

salas-de-aula 

 

 

Desastres naturais: 2017 ano mais caro 

Algumas comunidades estão tomando as principais medidas para mitigar os efeitos de 

eventos futuros. 

8 DE FEVEREIRO DE 2018 - 2017 foi o mais caro já registrado em desastres naturais nos 
EUA, de acordo com um relatório de janeiro da Administração Nacional Oceânica e 
Atmosférica (NOAA). No total, eles custaram aos Estados Unidos cerca de US $ 306 
bilhões. 

Quais fatores tornaram 2017 tão caro? 

Os americanos viram uma série de eventos climáticos extraordinariamente poderosos 
em 2017, com três grandes furacões - Harvey, Irma e Maria - classificados entre os 
cinco maiores desastres naturais desde 1980. Enquanto os danos às residências 
representaram o maior gasto, a indústria sofreu golpes significativos. O turismo, uma 
pedra econômica na Flórida Keys e em muitas ilhas caribenhas, foi interrompido pelo 
clima violento e a capacidade de fabricação de medicamentos em Porto Rico foi 



dizimada pelo furacão Maria. A produção de energia no Texas também foi 
drasticamente reduzida nos dias seguintes às chuvas recordes do furacão Harvey. 

 

As pessoas eram especialmente suscetíveis aos desastres naturais do ano passado, diz 

Susan Cutter, diretora do Instituto de Pesquisa de Perigos e Vulnerabilidades da 

Universidade da Carolina do Sul, na Colômbia. Vários dos desastres - incluindo furacões 

na Costa do Golfo e incêndios florestais na Califórnia - atingiram os centros 

urbanos. “Os impactos são baseados na exposição das populações”, diz ela. “Muitos 

desses eventos não afetaram áreas de baixa densidade”. 

Como os EUA estimam o custo de um desastre natural? 

Para formar sua estimativa, a NOAA coleta dados de fontes públicas e privadas, como 
o Escritório de Serviços de Seguros, a Agência Federal de Gerenciamento de 
Emergências e o Departamento de Agricultura dos EUA. Mas os cálculos podem ser 
confusos. Por um lado, os efeitos de um desastre são amplos - tudo, desde a 
destruição de casas até a perda de receita de paralisações de empresas. Além disso, 
muitos ativos danificados do ano passado não tinham seguro. Para corrigir essas 
lacunas, a NOAA amplia os dados para perdas seguradas, mas reconhece que alguns 
custos, como perdas relacionadas à assistência médica ou valores associados à perda 
de vidas, não são totalmente contabilizados. 

Por que alguns lugares parecem mal preparados? 

"Temos que tomar melhores decisões sobre onde permitimos o desenvolvimento", diz 
Kevin Simmons, professor de economia do Austin College, em Sherman, Texas. Nos 
Estados Unidos, observa Simmons, questões difíceis sobre preparação para desastres 
raramente surgem quando novas construções começam. Especialistas em enchentes 



argumentaram que, em Houston, por exemplo, a paisagem urbana cada vez mais 
pavimentada impedia que o solo absorvesse as águas das enchentes. 

Como o professor Cutter vê, o problema é uma desconexão econômica. O 
desenvolvimento em regiões vulneráveis é tipicamente impulsionado por 
comunidades locais que se beneficiam de maiores bases tributárias e mais atividade 
econômica. Mas quando ocorre um desastre, é o governo federal que geralmente 
cobre os danos. Os governos locais nem sempre são responsáveis por pagar pelos 
danos que o desenvolvimento arriscado pode causar. 

Os desastres naturais em larga escala estão se tornando o novo normal? 

"Há certos riscos climáticos e climáticos que estamos vendo com mais frequência e 
mais severamente quando os vêem", diz Deke Arndt, chefe da divisão de 
monitoramento climático dos Centros Nacionais de Informações Ambientais da 
NOAA. Ele cita aumentos de calor, chuva, inundações e secas. 

Mas a relação entre clima e clima é complicada. Secas mais pesadas e inundações mais 
pesadas podem levar a condições climáticas mais extremas, mas não garantem 
necessariamente mais desastres no futuro próximo, segundo Arndt. 

Em outras palavras, pense no clima como um boxeador e no clima como um 
treinador. “O tempo ainda lança os socos, mas o clima treina o boxeador. E, à medida 
que o clima muda, à medida que você muda de treinador, o boxeador lança alguns 
socos com mais frequência e eficiência ”, diz ele. 

Como as comunidades podem planejar com sucesso eventos futuros destrutivos? 

Especialistas apontam para algumas cidades com lições importantes para se manter 
seguro em um futuro incerto. 

A cidade de Nova York também tem uma nova abordagem, depois de responder à 
supertempestade Sandy em 2012 - a iniciativa Rebuild by Design. O programa aloca 
financiamento federal para soluções baseadas na comunidade que enfatizam a 
preparação para desastres. Os projetos que Nova York realizou incluem reparos de 
trânsito e abrigos para residentes com deficiências que não podem evacuar. O 
programa se tornou um modelo que outras cidades estão seguindo agora. 

O passo mais importante para alcançar uma recuperação sustentável, diz Simmons, da 
Austin College, está gerando apoio local. E agora pode ser a melhor hora para fazer 
isso. "Sempre que ocorre um evento, você tem uma janela de oportunidade quando 
você tem a atenção das pessoas", diz ele. 

Tulsa, Oklahoma, fica logo acima do turbulento rio Arkansas, e durante anos sofreu 
inundações devastadoras sempre que o rio transbordava. Três décadas atrás, a cidade 
decidiu agir. Os planejadores urbanos construíram bacias de drenagem multiuso, 
realocaram os moradores ribeirinhos mais vulneráveis e impuseram aos proprietários 
estritos requerimentos de zoneamento voltados para a inundação. O resultado foi 



menos eventos de inundação na cidade de Great Plains, diz Cutter, e uma resolução 
mais forte para o desenvolvimento sustentável. 

FONTE:https://www.csmonitor.com/Environment/2018/0208/Natural-disasters-2017-costliest-year 

 

Mudanças na engenharia humana no rio Mississippi 
aumentaram as inundações extremas 

Um novo estudo revelou pela primeira vez a última história de enchentes de 500 anos 
do rio Mississippi. Ele mostra um aumento dramático no tamanho e frequência de 
inundações extremas no século passado - principalmente devido a projetos para 
endireitar, canalizar e ligar o rio com diques artificiais. 

A nova pesquisa, liderada por cientistas da Instituição Oceanográfica Woods Hole 
(WHOI), também descobriu um padrão claro ao longo dos séculos, ligando as 
inundações no Mississippi com as flutuações naturais das temperaturas das águas do 
Pacífico e do Oceano Atlântico. Este registro de longo prazo recém-recuperado fornece 
um contexto histórico que destaca como a engenharia fluvial mais recente intensificou 
as inundações a níveis sem precedentes. 

"As inundações que tivemos no último século são maiores do que qualquer coisa que 
vimos nos últimos 500 anos", disse Sam Muñoz, um ex-aluno de pós-doutorado da 
WHOI e principal autor do estudo, publicado em 5 de abril de 2018. , na 
revista  Nature . A pesquisa mostra que, nos últimos 150 anos, a magnitude da 
enchente de 100 anos - uma inundação que tem 1% de chance de ocorrer em qualquer 
ano - aumentou em cerca de 20%. A equipe de pesquisa descobriu que cerca de três 
quartos desse elevado risco de inundação pode ser atribuído a modificações humanas 
no rio e em sua bacia. 

"Tem havido uma longa questão sobre até que ponto todas as mudanças que fizemos 
no rio Mississippi - alteraram a probabilidade de grandes inundações", disse Muñoz, 
agora assistente. professor da Northeastern University. 

Para responder a essa pergunta, os cientistas usaram uma técnica que o 
paleoclimatologista da WHOI, Jeff Donnelly, foi pioneiro no oceano costeiro para 
rastrear a história dos furacões: extraindo longos núcleos de sedimentos de fundo de 
lagos e pântanos. 

"É o equivalente a colocar um canudo em um milkshake, colocar o seu dedo no topo e 
retirá-lo", disse Donnelly, co-líder do estudo. Neste caso, a "palha" era um tubo de 
alumínio de 30 pés de comprimento, implantado a partir de um pequeno barco 
flutuante, e o "milkshake" era a lama, areia e sedimentos no fundo de três lagoas 
adjacentes ao rio Mississippi. 



Durante grandes cheias, a água em movimento mais rápida do canal do rio agita os 
sedimentos de grãos maiores e flui para os lagos normalmente desconectados, 
carregando sedimentos e detritos junto com ele. O material do rio é capturado nos 
lagos e eventualmente afunda. Ele forma uma camada no fundo que é 
subsequentemente enterrada ao longo do tempo. As camadas são indícios reveladores 
de inundações passadas. Quanto mais profundos os núcleos, mais atrás no tempo os 
cientistas podem alcançar. 

O tamanho do grão nas camadas fornece pistas para o tamanho das 
inundações. Quanto maior a inundação, mais energia é gerada pela água do rio, e 
maiores são os grãos depositados nos lagos, disse o geocientista do WHOI, Liviu 
Giosan, outro membro da equipe de pesquisa. Ao analisar o tamanho do grão e o 
tamanho da inundação para eventos conhecidos de inundação - por exemplo, a 
inundação do Grande Rio Mississippi de 1927 - Muñoz poderia estimar os tamanhos de 
inundações anteriormente desconhecidas representadas nos núcleos de sedimentos. 

Para descobrir quando essas inundações ocorreram, a equipe usou isótopos de 
chumbo, césio e carbono para datar as camadas de sedimentos grosseiros. Zhixiong 
Shen, da Coastal Carolina University, usou uma técnica chamada luminescência 
opticamente estimulada - que determina a idade de um material, analisando quando 
foi exposta pela última vez à luz solar. Matthew Therrell, da Universidade do Alabama, 
utilizou anéis anuais de árvores para reconstruir um registro detalhado de enchentes 
regionais mais recentes. Combinando esses métodos, a equipe traçou a história de 
inundações de mais de 500 anos - cerca de 350 anos mais para trás no tempo do que 
os mais antigos registros de inundação escritos. 

Em seguida, eles compararam o que encontraram com registros de ciclos climáticos 
naturalmente oscilantes que afetam as temperaturas da superfície do mar no Atlântico 
e no Pacífico, como o El Niño-Oscilação Sul (ENSO). Eles descobriram que os ciclos de 
inundação do Mississippi correspondiam aos ciclos oceânicos e climáticos. 

Em particular, os eventos El Niño trazem mais tempestades e chuvas para o centro da 
América do Norte, que satura o solo ao redor do Mississippi. Uma fase da oscilação do 
Oceano Atlântico traz chuvas extremas sobre a bacia do Mississippi. Quando os dois 
coincidem, a inundação é mais provável. 

"Pela primeira vez, conseguimos analisar como a variabilidade natural do sistema 
climático influencia as inundações e como as pessoas modificaram isso", disse Muñoz. 

Os dados de sedimentos também mostraram que o ritmo natural das inundações 
causadas pelas mudanças oceânicas foi amplamente amplificado pelos principais 
projetos de engenharia de rios financiados pelo governo federal que começaram 
depois de 1928 para facilitar a navegação comercial no rio e proteger as comunidades 
e terras agrícolas das inundações. Os benefícios sociais da engenharia fluvial devem ser 
pesados contra os riscos que maiores inundações representam para a agricultura, 
infraestrutura e comunidades, disseram os cientistas. Além disso, grandes inundações 
varrem mais poluentes e fertilizantes para o Golfo do México, causando "zonas 
mortas" esgotadas de oxigênio. 



Giosan diz que restaurar padrões mais naturais de inundação no rio e permitir que os 
sedimentos fluam para a planície de inundação durante as inundações ajudaria a 
reconstruir o delta do Mississippi, cuja restauração planejada custaria dezenas de 
bilhões de dólares. 

De acordo com a equipe, os próximos passos serão aprofundar os sedimentos do rio 
para estender ainda mais o recorde de inundação no tempo e aplicar este novo 
método para entender o que impulsiona as inundações em outros grandes sistemas de 
rios ao redor do mundo. 

O financiamento para este projeto foi fornecido pelo Instituto de Oceanos Costeiros da 
WHOI, Programa de Pós-Doutorado Acadêmico e Instituto de Mudanças Climáticas e 
Oceânicas. O apoio aos colaboradores da Universidade do Alabama e da Southern 
Illinois University foi fornecido pelo Programa de Geografia e Ciência Espacial da 
National Science Foundation dos EUA. 

FONTE:http://www.whoi.edu/news-release/human-engineered-changes-on-mississippi-river-

increased-extreme-floods 

 

SmarterSafer: Proposta de reforma do programa 
nacional de seguro contra inundações, fevereiro de 2017 

Este documento fornece recomendações para reformas no Programa Nacional de 
Seguro contra Inundações dos EUA (NFIP), que fornece cobertura de seguro essencial 
para aqueles em risco. O documento destaca que o programa deve ser reautorizado e 
reformado para garantir que seja financeiramente sustentável, que haja incentivos 
suficientes para reduzir futuros danos e vulnerabilidades às enchentes, que 
proporcione melhor proteção aos contribuintes que repetidamente impediram o 
programa e que proteja melhor meio ambiente e promove o uso de soluções de 
mitigação baseadas na natureza. 

O documento recomenda que uma nova autorização do NFIP pelo Congresso dos EUA 
priorize o seguinte: 

• Mapeamento mais preciso 
• Taxas baseadas em risco com suporte para redução de risco 
• Concentre-se na resiliência 
• Participação do setor privado e escolha do consumidor 
• Maior compra de seguro de inundação 
• Ações ambientais e outras para reduzir o risco 

FONTE:http://www.smartersafer.org/ 



 

Gestão de zonas úmidas urbanas em Colombo: um novo 
modelo de resiliência urbana 

Este documento fornece uma visão geral dos esforços empreendidos para construir 
resiliência contra enchentes em Colombo, no Sri Lanka, e torna o caso do manejo de 
áreas úmidas urbanas uma abordagem viável para a proteção contra inundações e 
outros benefícios. 

Fornece lições chave aprendidas, nomeadamente na necessidade de identificar e 
medir claramente os benefícios adicionais relacionados com a inundação da gestão de 
zonas húmidas, como a redução de calor e o tratamento de águas residuais. Também 
recomenda o uso da metodologia Robust Decision Making para lidar com a incerteza e 
apoiar a tomada de decisões. 

FONTE: https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/FINAL%20-

%20Results%20in%20Resilience%20-

%20Urban%20Wetlands%20Management%20in%20Colombo%20-%204.2.18.pdf 
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          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 
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          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 
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         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 
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