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Como
a
resiliência
muda
com
o
tempo? Acompanhamento da recuperação pós-desastre
usando pesquisas por telefone celular
Saber como os riscos climáticos afetam a resiliência das pessoas ao longo do tempo é
crucial para o desenvolvimento de intervenções humanitárias e de desenvolvimento
mais eficazes. Isso é particularmente importante em contextos pós-desastre, onde as
oportunidades de subsistência e o bem-estar das pessoas mudam rapidamente durante
o longo caminho até a recuperação. No entanto, até o momento, o conhecimento da
resiliência é em grande parte orientado por instantâneos: pesquisas pontuais feitas em
um único ponto no tempo. Isso, por sua vez, orienta como as intervenções de
construção de resiliência são projetadas e corre o risco de negligenciar importantes
dimensões temporais da resiliência. Insights maiores sobre a natureza evolutiva da
resiliência são, portanto, desesperadamente necessários.
Este documento rastreia a recuperação pós-desastre e as mudanças nos níveis de
resiliência ao longo do tempo, usando uma série de inovações metodológicas. Com base
no projeto de Pesquisa de Resposta Rápida (RRR) da BRACED, foram coletadas
informações sobre como os domicílios no leste de Mianmar se recuperam de uma série
de eventos de enchentes extensos usando uma pesquisa de 1.200 indivíduos em painéis
de telefones celulares. O documento também faz uso de novas maneiras de medir a
resiliência usando a percepção das pessoas sobre seu próprio risco, coletando
pontuações de resiliência avaliadas subjetivamente (SERS) aproximadamente a cada
dois meses. A flexibilidade da abordagem SERS permite aos autores medir o impacto das
inundações na resiliência das famílias a uma série de ameaças sobrepostas (não apenas
um único perigo), que chamamos de “resiliência geral”.
FONTE:https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12333.pdf

Qual é o objetivo certo - resiliência, bem-estar ou
transformação?
Por Laurie Goering
Ser resiliente à mudança climática é o mesmo que atingir o bem-estar diante dela? A
verdade é que ninguém tem certeza.
No léxico de desenvolvimento em constante mudança, a conversa sobre vulnerabilidade
às mudanças climáticas deu lugar, cada vez mais, a falar sobre a construção de resiliência
a ela, como uma abordagem mais positiva do problema.
Mas agora alguns especialistas acham que mesmo esse pode ser o foco errado, e que
uma visão mais ampla do bem-estar das pessoas afetadas pelo clima é a melhor medida
de sucesso.
“O bem-estar está lentamente entrando” nas discussões sobre a redução dos riscos de
desastres, disse Erin Coughlan, que trabalha na gestão de riscos climáticos do Centro
Climático da Cruz Vermelha , durante a Adaptation Futures, uma conferência sobre
mudanças climáticas na Cidade do Cabo. .
Uma grande diferença nos termos, Coughlan disse, é que a resiliência, até certo ponto,
pode ser medida por pessoas de fora, enquanto determinar o bem-estar quase
inerentemente requer as visões da pessoa cuja vida está sendo medida.
Essa percepção pode variar drasticamente, de acordo com aqueles que tentam medir o
bem-estar.
Partes de Dar es Salaam, a maior cidade da Tanzânia, por exemplo, têm piorado as
inundações nos últimos anos - mas o quanto as pessoas pensam que foram afetadas
depende muito de quem você fala, disse Stephane Hallegatte, economista do Global
Facility do Banco Mundial. para Redução e Recuperação de Desastres.
A maioria dos muito pobres, disse ele, não se considera afetada pela inundação “se não
estiver na sala de estar”, apesar de suas casas poderem estar cercadas por poças de
águas turvas contaminadas por esgoto durante dois meses por ano.
Mas pessoas mais ricas podem se considerar afetadas pela enchente, mesmo que
tenham que dirigir através da água da enchente em seus carros, disse ele.
"Os seres humanos têm a capacidade de encontrar 'normal' onde não deveriam", disse
ele.

Da mesma forma, no Chade, onde programas de construção de resiliência
como BRACED - Construindo Resiliência e Adaptação a Extremos Climáticos e Desastres
- têm funcionado, a resiliência por algumas medidas está melhorando, disse Virginie Le
Masson, pesquisadora em inclusão social e redução de risco de desastres.
Mas uma das maiores barreiras ao bem-estar na zona rural do Chade é a violência
persistente e generalizada contra as mulheres, variando de mutilação genital feminina
a casamento precoce e violência doméstica - todas as grandes preocupações para as
mulheres, mas coisas que a BRACED não abordou diretamente, disse ela.
"Como podemos afirmar que estamos promovendo a resiliência se não estamos
prestando atenção às prioridades das pessoas?", Perguntou Le Masson. "De quem é o
lugar para começar a ter discussões difíceis sobre papéis sociais?"
Em alguns casos, disse ela, as pessoas em campos de desalojamento humanitário no
Chade - que podem muito bem ser julgados menos resilientes - podem ter mais bemestar em termos de direitos e proteções das mulheres, em parte porque têm melhor
acesso para ajudar. no combate à violência que enfrentam.
Lindsey Jones, pesquisadora de adaptação às mudanças climáticas do Overseas
Development Institute , disse que um problema é que doadores de esforços para
construir resiliência - ou bem-estar - precisam avaliar o sucesso, e coisas como reduções
nas perdas financeiras são fáceis. medir.
Mas coisas igualmente importantes - como mudanças de atitude em relação às
mulheres, por exemplo - são muito mais difíceis de quantificar.
"Temos métricas que não combinam com o que estamos tentando fazer", disse ele.
Mas o bem-estar pode não ser a coisa mais difícil, ou última, a ser medida. Doadores
que esperavam reduzir a vulnerabilidade ou melhorar a resiliência ou o bem-estar agora
esperam por uma “transformação” - um objetivo igualmente difícil, disse Jones.
"Você pode ter uma transformação por causa da transformação", disse ele. "Isso é
certamente um perigo."
FONTE:http://news.trust.org/item/20180620110204-qdp54

Avaliação do risco de mudança climática e adaptação para
perda e danos da infraestrutura de transporte urbano
(UTI) no sudeste da Ásia (SEA)

As mudanças climáticas terão potencialmente impactos negativos na infraestrutura de
transporte urbano (UTI) no Sudeste Asiático. Portanto, é essencial entender melhor a
perda e os danos da mudança climática, bem como os vínculos entre perigos,
vulnerabilidades e capacidade adaptativa. No entanto, há uma escassez de métodos
práticos para estimar perdas e danos no contexto da mudança climática e urbanização
e particularmente para a UTI. O gerenciamento da UTI é uma questão complexa e existe
um conhecimento limitado de como incorporar medidas de adaptação e estratégias
apropriadas no planejamento do transporte urbano no nível da cidade.
Esta pesquisa apresenta resultados e experiências de avaliação rápida que foram
realizadas em seis cidades localizadas em três países, incluindo Vietnã, Camboja e
Tailândia, para a atual perda de alterações climáticas e danos da UTI. Uma cidade piloto
de cada país foi selecionada para avaliação, aplicando NK-GIAS para determinar perdas
e danos em estradas urbanas. Os resultados do Rapid Vulnerability Assessment (RVA)
mostraram que as seis cidades selecionadas são altamente vulneráveis às mudanças
climáticas devido à sua localização geográfica, aumento do nível do mar, tempestades,
inundações e intrusão de salinidade. As ameaças das mudanças climáticas à UTI estão
especialmente relacionadas a danos nas estradas. Foi interessante constatar que,
através da aplicação de NK-GIAS, as perdas econômicas para cada cenário de inundação
foram determinadas, mostrando como o aumento da profundidade das inundações
aumentou os custos de danos em cada cidade.
FONTE:http://www.apn-gcr.org/resources/files/original/390875e769c0ff1e752f28e26d4f5226.pdf

Praticando para o desastre: No Camboja e em todo o
mundo, uma comunidade segura começa com uma escola
segura
De Muhibuddin Usamah
Se tivermos sorte, em nossas vidas, nunca teremos um desastre.
Nunca se sabe o que é ter nossas casas e pertences lavados por uma inundação
repentina. Nunca se sabe como é fugir de um tsunami que se aproxima.
Nunca se sabe o que é experimentar, em primeira mão, um violento ciclone ou
simplesmente um forte vento destrutivo.
No entanto, os desastres podem ocorrer em qualquer lugar, a qualquer momento.
De acordo com o banco de dados internacional de desastres 'EM-DAT' , 318 desastres
naturais atingiram 122 países em 2017, resultando em mais de 9.500 mortes, 96 milhões
de pessoas afetadas e US $ 314 bilhões em danos econômicos.

Os desastres relacionados ao clima foram responsáveis pela maioria das perdas
humanas e econômicas: quase 90% das mortes foram devidas a desastres
climatológicos, hidrológicos ou meteorológicos, como tempestades e inundações.
Algumas regiões são mais vulneráveis que outras. E para aqueles que vivem em áreas
propensas a riscos, o iminente risco de desastre se torna mais ou menos parte da vida.
Embora não possamos evitar que um desastre aconteça, podemos tomar medidas
antecipadas para preparar e proteger ...
No Camboja, o governo reconhece o valor da preparação. O programa de gestão de
desastres do Ministério da Educação, Juventude e Esporte está ensinando alunos e
professores em áreas propensas a perigos o que fazer antes, durante e depois de um
evento extremo.
Além dos exercícios práticos, as escolas estão verificando se os kits de emergência estão
funcionando e prontos para serem usados. Todas as escolas agora reforçam a
consciência de desastre.
Entre março e abril de 2018, mais de 1000 alunos e 54 professores participaram de
exercícios de tempestade em Stueng Hav e Prey Nob Distritos de Sihanoukville. Os
exercícios são parte de uma estratégia do Ministério da Educação, Juventude e Esportes
para integrar a adaptação às mudanças climáticas e a redução do risco de desastres em
suas atividades.
Cinco estudantes participantes do Grade 10-11 já foram selecionados como delegados
do Camboja para viajar ao Japão para participar do Dia Mundial de Conscientização
contra Tsunamis em 5 de novembro.
Em fotos: preparação para desastres em ação. Todas as fotos por Manuth Buth / UNDP
Camboja.
Embora o risco de um tsunami afetar o Camboja seja baixo, o risco de inundações
costeiras está aumentando com o aumento do nível médio global do mar. Para
maximizar a preparação, o Camboja é um dos 18 países da Ásia e do Pacífico que
participam da iniciativa regional “Fortalecer a preparação das escolas para tsunamis na
região da Ásia-Pacífico”.
Eu me preocupo com minha própria segurança e com os outros aldeões durante um
desastre como uma tempestade ou inundação. Aprender a preparar é importante para
nós ”, disse Seng Sreyseung, 16.
Além de ameaçar a saúde e a segurança das crianças, os desastres podem prejudicar sua
educação e gerar efeitos para as comunidades. “Estou muito satisfeita com o apoio do
Japão para ensinar as crianças a permanecerem seguras quando surgem riscos”, disse
Sua Excelência Khun Rachana, subsecretária de Estado do Ministério da Educação,
Juventude e Esportes.

"Os exercícios são práticos e promovem a importância da preparação do estudante para
o desastre em Sihanoukville", disse a Sra. Mao Tannavy, vice-diretora de Currículo de
Desenvolvimento do Ministério da Educação, Juventude e Esporte, expressando
também sua gratidão ao Governo do Japão por apoiar o exercícios em escolas de alto
risco.
"Os exercícios são práticos e promovem a importância da preparação do estudante para
o desastre em Sihanoukville", disse a Sra. Mao Tannavy, vice-diretora de Currículo de
Desenvolvimento do Ministério da Educação, Juventude e Esporte, expressando
também sua gratidão ao Governo do Japão por apoiar o exercícios em escolas de alto
risco.
A Sra. Mey Somant, vice-diretora da Samaky Primary, em Sihanoukville, disse que as
tempestades muitas vezes ameaçam sua escola: “Estamos em um lugar vulnerável. Um
forte vento ocorre todos os anos nesta área, destruindo as casas, plantações e árvores
dos aldeões, e matando seus animais ... Os exercícios de evacuação escolar são
extremamente importantes. Depois que os alunos participam, eles sabem o que fazer
quando uma tempestade ataca - encontrar um lugar seguro para ir ou agachar-se
debaixo de uma mesa com uma mão cobrindo a cabeça e a outra segurando a mesa. ”
"Entre novembro e dezembro, ventos fortes atacam com frequência nessa área", disse
Ban Piseth, diretor da Escola Primária Prek Sangkea. “Antes, eu não sabia o que fazer no
caso de uma tempestade severa ... O treinamento de evacuação escolar é realmente útil
para meus alunos e professores. Depois de participar, eles também podem compartilhar
seus conhecimentos com as pessoas da aldeia. ”
"Eu quero que essa tempestade atinja o meu currículo escolar porque ajuda a salvar
vidas", disse Ou Naseat, 12.
As atividades de preparação devem ser replicadas em outras áreas propensas a
desastres do país.
FONTE:https://undpasiapac.exposure.co/practicing-for-disaster

FURBAN investiu R$ 1,3 milhão nos últimos oito meses

FURBAN investiu R$ 1,3 milhão nos últimos oito meses
Obras de contenção, drenagem, escadão, acesso aos núcleos foram feitas com recursos
próprios e garantem segurança aos moradores
O Fundo Comunitário de Volta Redonda, de janeiro a agosto de 2018, já investiu cerca
de R$ 1.384,940,00 com a realização de 34 obras de intervenção nos núcleos informais,
com os recursos que foram repassados ao órgão público pela própria prefeitura,
segundo informou o diretor presidente do Fundo, engenheiro Ronie de Oliveira
Machado. Das 34 obras, 22 foram concluídas e outras 12 estão em andamento para
encerramento em 120 dias.
”Os investimentos são fundamentais para a segurança dos moradores e dos imóveis
em áreas que foram monitoradas, com avaliação de riscos”, diz o diretor Ronie de
Oliveira Machado.
O prefeito Samuca Silva, disse que apesar da crise financeira da prefeitura, os
investimentos prioritários na qualidade de vida dos cidadãos se justificam:
“Acredito que a prevenção seja o melhor remédio aplicado para evitar danos maiores.
Realizamos as obras de contenção e melhorias nos núcleos informais, com recursos
próprios, tornando a cidade mais resiliente, melhor preparada para enfrentar situações
de emergências provocadas por questões naturais que fogem ao controle”, afirmou
Samuca.
Todo o levantamento de áreas de risco que estavam muito degradadas foi feito em
conjunto com a Defesa Civil de Volta Redonda, antes da decisão das obras mais
emergentes que estão sendo executadas:
“Desde as chuvas de janeiro que poderiam provocar deslizamentos e erosões em
algumas áreas, a Defesa Civil e o Furban vinham fazendo este monitoramento. E agora
estão sendo realizadas obras para minimizar os riscos nos locais para essas famílias. Esta
é uma característica de Cidade Resiliente, que prevê os riscos, acompanha e realiza as
intervenções preventivas”, frisou o coordenador da Defesa Civil, Leandro Rezende.
O presidente do Conselho Municipal do Furban, o assistente social Osmar Teófilo Maia,
54 anos, disse que os núcleos foram divididos em 9 setores, ele mora atualmente no
setor 3 que é Três Poços, e fala das obras:

“Este trabalho de prevenção e manutenção com obras nos núcleos informais pelo Fundo
Comunitário é fundamental. Primeiro, o morador apresenta a demanda, a gente visita
vai ao local e verifica a prioridade de atenção pública. Elaboramos um documento para
o Furban que confirma o investimento e faz o planejamento para atender a essas
demandas”, comenta o presidente do Conselho.
As obras começaram a partir de 1º de fevereiro com 10 obras, incluindo escada de
acesso para deficientes no Roma II, construção e manutenção de contenção de encostas
nos núcleos Fazendinha, Nova Esperança e Verde Vale, estabilização de talude na Viela
11, escadão na Vila Brasília, calçada e contenção no Santo Agostinho perfazendo um
maior investimento de R$ 213 mil, seguida de contenção de encosta na Avenida Nossa
Senhora do Amparo no bairro Santa Rita do Zarur(R$ 182 mil).
Em abril foram executadas mais 6 obras, em valores menores, de R$ 9 mil a R$ 22 mil.
Em maio mais obra de contenção em blocos de concreto no núcleo urbano consolidado
denominado Grota do Germano no bairro Retiro (R$ 73,2 mil), e levantamento
planialtimétrico cadastral georreferenciado no núcleo urbano Motorista José de Araújo
no Santo Agostinho (R$ 27 mil), necessário à regularização dos moradores deste núcleo
informal. Investimento total de R$ 100 mil.
Nos meses de junho a julho, melhorias de servidão no Verde Vale, obras de contenções
em muro misto no São Luiz, muro em sacaria no núcleo urbano informal Parque
Independência em Três Poços. Até o momento, existem 12 obras em andamento nos
núcleos informais de Vila Brasília, Três Poços, Jardim Cidade do Aço Água Limpa,
Siderlândia, Verde Vale, Santo Agostinho com prazos de 45 dias a 120 dias para
conclusão.
As obras com maior custo neste pacote de investimentos públicos são orçadas em R$
65,2 mil. São elas, a execução de obras de melhorias na Rua de acesso a Servidão Júlia
Castelo ao lado do colégio Rubens Machado, na servidão Serafim (Rua 7), ambas no
bairro Verde Vale e no Beco Esperança, perto do 156 no bairro Vila Brasília.
FONTE:http://www.voltaredonda.rj.gov.br/component/content/article/9-noticia-destaque/4576furban-investiu-r-1-3-milhao-nos-ultimos-oito-meses

Plano Verão: orientação nas comunidades e em escolas,
treinamento das equipes e órgãos mobilizados
O Plano Verão de Petrópolis 2019 vai contar um calendário de ações de prevenção aos
desastres de origem natural nas comunidades e nas escolas municipais, treinamento das
equipes de resposta às ocorrências, além do trabalho de mobilização dos órgãos de
atendimento. Como novidades para este ano, a Secretaria de Defesa Civil e Ações
Voluntárias vai mobilizar os estagiários do programa SOS Chuvas para a entrega de
cartilhas que orientam os moradores das áreas de maior risco do município, além de
iniciar a primeira política pública de Defesa Civil nas Escolas do país na rede municipal
de ensino. O trabalho de organização do plano começou cinco meses antes da estação

por causa dos números do último verão comparados com 2017: os índices de chuva
foram em média 120% mais altos, além da quantidade de ocorrências que subiram 48%.
A elaboração do Plano Verão está sendo conduzida em dois eixos: operacional, com a
criação de planos de contingência e a elaboração de matrizes de atividades e
responsabilidades; e comunitário, onde terão continuidade as ações do SOS Chuvas e o
início da primeira política pública do país de Defesa Civil nas Escolas. Dessa maneira, o
governo municipal trabalha na prevenção de possíveis desastres.
“A presença da Defesa Civil nas comunidades e na escolas tem o objetivo de criar a
cultura de prevenção aos desastres de origem natural em Petrópolis. Sabemos que
existe o risco, e dessa maneira, precisamos lidar com ele da melhor maneira possível,
com treinamento e ações que reduzam os perigos. Estamos elaborando um calendário
de visitas e de treinamentos em conjunto com a população que mora em áreas de maior
risco do município”, explica o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, coronel
Paulo Renato Vaz.
O SOS Chuvas é um programa criado no ano passado pelo prefeito Bernardo Rossi em
parceria com a Universidade Católica de Petrópolis (UCP) e Estácio de Sá e que busca
reduzir os prejuízos causados pelas chuvas de verão em três áreas: Defesa Civil, Meio
Ambiente e Obras. Novas vagas para estagiários estão abertas nesse semestre, e os
interessados devem procurar pela direção de seus cursos: arquitetura e engenharia.
“Os estagiários participam efetivamente das ações que são realizadas. O programa SOS
Chuvas trabalha justamente com a fiscalização, mobilização e conscientização
comunitária. Estamos montando um calendário de atuação nas comunidades de maior
risco”, garante o secretário de Defesa Civil.
Já os temas Proteção e Defesa Civil e Educação Ambiental começam a ser tratados
dentro das salas de aulas da rede municipal de ensino de Petrópolis no início do segundo
semestre letivo. Serão promovidas atividades práticas com os alunos, como concursos
de desenhos e a elaboração de maquetes, de acordo com as ameaças de desastres
características do município.Sancionada e publicada em Diário Oficial, a lei oferece a
oportunidade dos alunos desenvolverem a cultura de prevenção aos desastres de
origem natural e de percepção de riscos.
“Os alunos irão trabalhar neste semestre as ameaças do verão: deslizamento de solo ou
rocha, inundações, rolamento de blocos rochosos, vendavais e tempestades e raios. É
importante que tenham a percepção de como estes temas podem afetar a comunidade
em que vivem”, explica Paulo Renato.
A partir de setembro, acontecem as reuniões setoriais para a elaboração dos planos de
contingência e das matrizes de atividades e responsabilidades, em parceria com órgãos
de resposta e de atendimento. O lançamento do Plano Verão de Petrópolis 2019 está
marcado para marcado para o dia 28 de novembro, na Casa dos Conselhos, na Av.
Koeler.
FONTE:http://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/imprensa/noticias/item/10458-plano-ver%C3%A3oorienta%C3%A7%C3%A3o-nas-comunidades-e-em-escolas-treinamento-das-equipes-e-%C3%B3rg%C3%A3os-mobilizados
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