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Brasil é destaque em 32 anos de ações para proteção da
camada de ozônio
O esforço mundial que tem permitido a recuperação gradativa da camada de ozônio
completou 32 anos. Na segunda-feira (16), a comunidade internacional lembrou o Dia
Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio, em referência à data do
acordo do Protocolo de Montreal, em 1987.
Com o lema “32 anos de recuperação”, a ONU Meio Ambiente tem liderado a
campanha mundial para marcar o aniversário da assinatura do tratado que permite a
eliminação gradativa de Substâncias que Destroem o Ozônio (SDOs), com o objetivo de
preservar a saúde do planeta.
O Brasil tem contribuído efetivamente para a eliminação das SDOs. O consumo
brasileiro dos Hidroclorofluorcarbonos (HCFCs), encontrados principalmente nos
setores de espumas e de refrigeração e ar condicionado, caiu 37,75% em 2018 em
comparação à linha de base, nível bem próximo da meta de redução de 39,3% para o
ano de 2020.
A diminuição decorre das ações do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs
(PBH), coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e implementado em
parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), o PNUD, a Organização das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Industrial (UNIDO) e a Cooperação Técnica Alemã para o
Desenvolvimento Sustentável, por meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Em nível global, o ozônio já se recuperou a uma taxa de 1% a 3% desde o ano 2000 em
decorrência da implementação do Protocolo de Montreal. Segundo as projeções do
relatório Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2018, as concentrações do gás

devem se recuperar completamente até 2030 no Hemisfério Norte, até 2050 no
Hemisfério Sul e até 2060 nas regiões polares.
Setor de espumas
No Brasil, 219 empresas do setor de espumas concluíram a conversão tecnológica para
o uso de substâncias que não agridem o ozônio. Outras 400 deverão ser convertidas
até o fim de 2020.
Todas elas estão deixando de usar os HCFCs, um dos principais responsáveis pelos
danos à camada de ozônio, por meio das ações coordenadas pelo MMA no âmbito do
Protocolo de Montreal em parceria com o PNUD, agência que executa ações para o
setor de manufatura de espumas de poliuretano.
O apoio técnico-financeiro fornecido por meio do PBH auxilia nas mudanças
necessárias para a conversão do processo industrial de empresas do setor com a
substituição das substâncias que agridem o ozônio e que têm alto potencial de
aquecimento global.
Isso inclui assistência de pessoal técnico nacional e internacional na orientação de
questões operacionais, aquisição e melhorias de equipamentos, adequações de
processos, segurança e outras atividades como a divulgação de informações e
sensibilização para a importância de eliminação do consumo do HCFC pelo setor.
Destinação final
Também coordenado pelo MMA e executado pelo PNUD, o Projeto de Gerenciamento
e Destinação Final de SDOs apoia centros de regeneração e armazenagem (CRAs) que
recebem gases contaminados, retirados de expositores frigoríficos de supermercados,
veículos automotivos e outros setores. A iniciativa tem contribuído para o
estabelecimento dos laboratórios dos CRAs, que realizam ensaios e as análises de
pureza das substâncias regeneradas.
O incinerador qualificado pelo projeto está passando pela fase de testes de queima
para verificação da eficiência do processo na destruição das SDOs e, em breve, haverá
uma opção para a destruição das substâncias ao final da vida útil, ou seja, quando
estão muito contaminadas e já não é mais possível realizar a regeneração. Dessa
maneira, o projeto estrutura e fortalece o sistema de gerenciamento.
Refrigeração e ar condicionado
Os setores de refrigeração e ar condicionado também têm reduzido o consumo de
substâncias destruidoras do ozônio com o apoio do PBH. Parceira do MMA nas ações
executadas dentro desse segmento, a UNIDO fornece assistência técnica para a
implementação de tecnologias alternativas e para o desenvolvimento de tecnologias
identificadas pelo mercado brasileiro e promove atividades de capacitação e
conscientização.

A primeira linha de envase de fluido frigorífico em equipamentos de refrigeração da
América do Sul, usando o propano como alternativa ao HCFC no setor de refrigeração
industrial para supermercados, foi inaugurada neste ano por meio do projeto. Uma
segunda linha deverá ser inaugurada até o final do 2020.
Só em 2019, sete pequenas e médias empresas do setor de manufatura de
equipamentos para refrigeração comercial, incluindo manufatura de resfriadores de
bebidas, iniciaram processo de implementação de linhas de produção convertida para
uso de fluidos alternativos, substituindo substâncias que agridem o ozônio e que têm
alto potencial de aquecimento global. Além de promover a substituição dos HCFCs, as
novas tecnologias possuem potencial para promover redução do consumo de energia
nos setores envolvidos.
As atividades desenvolvidas para implementação dessas atividades têm promovido a
melhoria da competitividade da indústria brasileira, gerando oportunidades de
negócio e emprego para as empresas. Durante o último ano, foram realizadas diversas
atividades de treinamentos para pequenos e médios empresários do setor,
viabilizando, assim, a criação de uma base que permita ao setor produtivo adotar e
desenvolver, com segurança e conhecimento técnico, as tecnologias que eliminam o
uso de HCFCs.
Serviços
No setor de serviços, que inclui comércio e distribuição, os projetos e ações do PBH,
como o treinamento e conscientização dos profissionais do setor, ocorrem em parceira
com a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, por meio da GIZ. A
iniciativa engloba cursos de qualificação, publicações especializadas, projetos
demonstrativos de redução de vazamentos em supermercados, entre outras ações
para conscientizar empresas e profissionais do setor.
De 2012 a 2019, foram capacitados mais de 9 mil técnicos de refrigeração por meio de
treinamentos com foco em boas práticas em sistemas de ar condicionado e também
em sistemas de refrigeração comercial. O projeto para o setor de serviços prevê, no
total, o treinamento de 7.238 mil técnicos de refrigeração até 2023. Além disso,
também está prevista a capacitação de mil profissionais para uso seguro e eficiente de
fluidos naturais (CO² e HC), com zero Potencial de Destruição do Ozônio (PDO), e a
criação de dois centros de treinamento para uso desses fluidos naturais em sistemas
de refrigeração comercial.
FONTE:http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2019/brasil-edestaque-nos-32-anos-de-acoes-para-protecao-da-camada-d.html

Em dia mundial, OMS lança campanha para evitar
cuidados de saúde não seguros
Milhões de pacientes são prejudicados por cuidados de saúde não seguros no mundo,
resultando em 2,6 milhões de mortes por ano em países de baixa e média renda. A
maior parte desses óbitos é evitável. O impacto pessoal, social e econômico do dano
ao paciente leva a perdas de trilhões de dólares no mundo.
Por isso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) está concentrando a atenção global
na questão da segurança do paciente e lançando uma campanha de solidariedade no
primeiro Dia Mundial da Segurança do Paciente, 17 de setembro.
“Ninguém deve ser sofrer danos ao receber cuidados de saúde. E, no entanto, pelo
menos cinco pacientes morrem a cada minuto no mundo por causa de cuidados não
seguros”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS.
“Precisamos de uma cultura de segurança do paciente que promova a parceria com os
pacientes, incentive a comunicação e a aprendizagem com os erros e crie um ambiente
livre de culpa, onde os profissionais de saúde sejam capacitados e treinados para
reduzir os erros.”
Quatro a cada dez pacientes são prejudicados durante o atendimento na atenção
primária e ambulatorial. Os erros mais prejudiciais estão relacionados ao diagnóstico,
prescrição e uso de medicamentos.
Os erros de medicação custam sozinhos cerca de 42 bilhões de dólares por ano.
Procedimentos de cuidados cirúrgicos não seguros causam complicações em até 25%
dos pacientes, resultando anualmente em 1 milhão de mortes durante ou
imediatamente após a cirurgia.
Os danos ao paciente nos cuidados de saúde são inaceitáveis, segundo a Organização.
A OMS pede ações urgentes de países e parceiros para reduzir essas ocorrências. A
segurança do paciente e a qualidade do atendimento são essenciais para a prestação
de serviços de saúde eficazes e a obtenção da saúde universal, apontou a agência da
ONU.
Além disso, o investimento na melhoria da segurança do paciente pode levar a uma
significativa economia de recursos financeiros. O custo da prevenção é muito menor
que o custo do tratamento devido a danos à saúde. Por exemplo, apenas nos Estados
Unidos, as melhorias focadas em segurança levaram a uma economia estimada de 28
bilhões de dólares em hospitais Medicare entre 2010 e 2015.

O maior envolvimento do paciente é fundamental para um cuidado mais seguro,
podendo reduzir o ônus do dano em até 15% e economizar bilhões de dólares a cada
ano.
No primeiro Dia Mundial da Segurança do Paciente, a OMS aponta a segurança do
paciente como uma prioridade global de saúde e insta pacientes, profissionais de
saúde, formuladores de políticas e setor de saúde a lutarem pela segurança do
paciente.
Diversas cidades no mundo iluminarão monumentos em cor laranja para mostrar seu
compromisso com a segurança dos pacientes em 17 de setembro. Isso inclui o Jet
d’Eau em Genebra, as pirâmides no Cairo, a Torre Kuala Lumpur, a Royal Opera House,
em Mascate, e a ponte Zakim, em Boston, entre outros.
O dia 17 de setembro foi estabelecido como o Dia Mundial da Segurança do Paciente
pela 72ª Assembleia Mundial da Saúde, em maio de 2019.
FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6020:omspede-acao-urgente-para-reduzir-danos-aos-pacientes-na-area-da-saude&Itemid=838

Riscos climáticos imobiliários: como a Europa será
impactada?
Por Léonie Chatain, analista sênior de risco climático
Introdução: Impactos cada vez mais graves
Eventos climáticos extremos causados pelas mudanças climáticas estão causando
impactos severos, cada vez mais vistos na Europa. Entre 1980 e 2017, os extremos
climáticos e climáticos causaram aproximadamente 453 bilhões de euros de perdas
econômicas totais . Entre essas perdas, estima-se que apenas 35% estavam
segurados. As mudanças climáticas têm um impacto substancial nos mercados
imobiliários. Pode danificar diretamente edifícios individuais, diminuir seu valor ou até
mesmo tornar ativos inutilizáveis. Na Europa, inundações provocadas por chuvas
extremas e aumento do nível do mar representam uma grande ameaça para o
mercado imobiliário. Como as mudanças climáticas levam a eventos climáticos
extremos mais frequentes e graves, é cada vez mais importante para os investidores
imobiliários entender a exposição ao risco climático dos principais ativos e se preparar
para os impactos.
Avaliação da exposição às mudanças climáticas no setor imobiliário
Para fornecer uma visão sobre o risco físico relacionado ao clima para o setor
imobiliário na Europa, o Four Twenty Seven utilizou um modelo proprietário que

aproveita os dados climáticos globais para fornecer avaliações de risco no nível de
ativos a riscos climáticos físicos. Analisamos a exposição de 20.816 espaços de varejo e
16.188 escritórios no banco de dados do Four Twenty Seven de um milhão de
instalações corporativas . Os sites imobiliários pertencem a mais de 900 empresas
listadas, das 2.000 empresas incluídas em nosso banco de dados. Utilizamos nossa
metodologia de pontuação de risco climático para avaliar a exposição de cada
instalação a riscos climáticos, com foco em inundações, aumento do nível do mar e
estresse térmico, com vista para meados do século. O risco de inundação e o aumento
do nível do mar são avaliados com uma precisão de 90x90m. O estresse térmico é
avaliado em uma escala de 25x25km.
Constatamos que 19% dos espaços de varejo e 16% dos escritórios estão expostos a
inundações e / ou aumento do nível do mar, com as inundações representando o
maior risco para os dois tipos de ativos. O estresse térmico também apresenta riscos
significativos para essas instalações.
Inundações no interior: uma grande ameaça para o aquecimento da Europa
As inundações são um dos riscos mais importantes para imóveis na Europa. Na maioria
das cidades europeias, as mudanças climáticas estão aumentando a frequência e a
intensidade de fortes eventos de precipitação, ameaçando a infraestrutura urbana e
aumentando as inundações.
As inundações podem inundar as instalações diretamente, levando a operações
interrompidas e danos ao equipamento e também podem ter impactos indiretos nas
operações, danificando a infraestrutura regional de transporte, energia e
comunicação. Inundações fluviais e pluviais podem aumentar os custos associados à
manutenção e reparo de edifícios, levar a prêmios de seguro mais altos e reduzir a
receita devido a interrupções nos negócios.

Figura 1. Exposição dos espaços de varejo a inundações. Um ponto representa uma

cidade e seu tamanho representa o número de espaços de varejo na cidade. A cor do
ponto representa a porcentagem de espaços de varejo expostos a inundações, com o
vermelho representando a porcentagem mais alta. Fonte: Quatro Vinte e Sete
As inundações também têm impactos mais amplos nos mercados imobiliários. Por
exemplo, estudos analisando o mercado residencial na Alemanha e na Finlândia
mostram que propriedades em áreas propensas a inundações são vendidas a preços
mais baixos em comparação com propriedades sem risco de inundação.
Os espaços de varejo no Reino Unido estão particularmente expostos a riscos de
inundação, com base em nossa análise (Fig. 1). A mudança climática provavelmente
contribuirá para mais eventos como as tempestades de inverno de 2015-2016, que
resultaram em cerca de £ 1.6 bilhões em danos econômicos totais no Reino
Unido . Mais de 20% dos ativos de varejo de Edimburgo, Glasgow e Sheffield estão
localizados
em
áreas
propensas
a
inundações.

Figura 2. Espaços de varejo expostos a inundações na área da Grande Glasgow. Um
ponto representa um espaço de varejo e a cor do ponto representa seu risco de
inundação. Fonte: Quatro Vinte e Sete
A quantidade de chuva durante fortes eventos de precipitação em Glasgow (Fig. 2)
deverá dobrar até 2030-2040 em comparação com 1975-2005. Londres também está
exposta a inundações superficiais, fluviais e de maré. Em nossa análise, Londres é a
cidade com o maior número de espaços de varejo em áreas propensas a inundações
(Tabela 1). Seus locais mais expostos têm 20% de probabilidade de serem inundados a
cada ano e 1% de probabilidade de que a profundidade da inundação seja superior a
um metro, com base nos dados do Four Twenty Seven.
Sem medidas de adaptação no local e na cidade, esses ativos provavelmente sofrerão
com o aumento de danos à propriedade e possíveis interrupções nos negócios devido
a tempestades mais frequentes e severas. Por exemplo, as inundações podem reduzir
os negócios em locais de varejo, como lojas de roupas, quando os consumidores
podem preferir ficar em casa ou serem proibidos de fazer compras por infraestrutura
inundada. Da mesma forma, supermercados e outros sites de varejo podem sofrer

interrupções na cadeia de suprimentos ou bens danificados, com impacto nas vendas e
nas receitas.
Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte têm um Programa de Adaptação
às Mudanças Climáticas . O programa de inglês promete construir defesas duras
adicionais e apoiar comunidades e empresas no aumento da resiliência de suas
propriedades e investimentos.

Tabela 1. Cidades com o maior percentual de espaços de varejo expostos a inundações,
dentre as cidades com mais de 70 espaços de varejo. Fonte: Quatro Vinte e Sete
Aumento do nível do mar: quando a praia não significa mais valor
Vários estudos recentes descobriram que há potencial para aumento severo do nível
do mar se determinados pontos de inflexão forem alcançados. Por exemplo, a
Antártica Oriental está esquentando mais rápido do que o esperado , com imensas
implicações no nível global do mar. De acordo com opiniões recolhidas de
especialistas, há uma possibilidade do nível do mar subindo para dois metros até 2100
sob um cenário de 5 ° C . Sem investimento em adaptação costeira, estima-se que os
danos anuais, devido a tempestades e marés reais, possam chegar a quase 1 trilhão de
euros até o final do século na Europa .
O setor imobiliário está na linha de frente do risco de aumento do nível do mar. As
propriedades podem sofrer graves danos, levando a custos de manutenção e
reparo. Mesmo que uma instalação em si não seja permanentemente inundada, ela
poderá ser inutilizada se sua infraestrutura ferroviária e rodoviária mais próxima sofrer
interrupções crônicas. A elevação do nível do mar também pode ter impactos de longo
alcance no mercado, como aumento dos custos de seguro e impostos locais mais altos
para financiar os esforços de adaptação. A percepção do risco de aumento do nível do
mar também pode afetar o valor de um ativo. Por exemplo, as propriedades costeiras
francesas sofreram danos substanciais após as inundações costeiras causadas pela
tempestade Xynthia em 2012. Na Ilha de Ré, uma ilha turística francesa perto de La
Rochelle, as perdas materiais tiveram um efeito a longo prazo no mercado
imobiliário. Os preços das casas caíram na parte mais exposta da ilha. Os campos
anteriormente procurados pelos desenvolvedores foram classificados como áreas não
construtíveis após a tempestade.

Figura 3. Exposição dos escritórios corporativos à elevação do nível do mar. Um ponto
representa uma cidade costeira e seu tamanho representa o número de escritórios
nessa cidade. A cor do ponto representa a porcentagem de escritórios expostos à
elevação do nível do mar, com o vermelho representando a porcentagem mais
alta. Fonte: Quatro Vinte e Sete

Nossa avaliação constatou que os escritórios corporativos estão altamente expostos ao
aumento do nível do mar na Europa (Fig. 3). O aumento das inundações e inundações
crônicas causadas pela elevação do nível do mar pode afetar o trajeto dos
funcionários, com implicações na continuidade dos negócios nos escritórios. Os ativos
na Irlanda, França, Suécia e Reino Unido têm uma exposição particularmente alta.
Copenhague está altamente exposto ao aumento do nível do mar, com 81% de seus
escritórios expostos a inundações costeiras. Em seu Plano de Adaptação Climática , a
cidade reconhece que estará em alto risco de inundação em 2040, afirmando que, se
nenhuma medida de adaptação for adotada, o aumento do nível do mar causará danos
"inaceitáveis". O risco de um ativo para a elevação do nível do mar será impulsionado
em grande parte pelos esforços regionais de adaptação para se preparar para
inundações de marés mais altas e tempestades.
Copenhague definiu uma estratégia de adaptação a longo prazo, incluindo a criação de
infraestrutura verde e espaços flexíveis que podem ser inundados durante a maré alta,
como campos esportivos e parques. A cidade também construiu diques e cais
para protegê-la de tempestades de até 2 metros. No entanto, a construção de
infraestrutura de proteção rígida está levando a gastos muito altos para as autoridades
locais, o que pode ter impactos nos impostos locais e na força de outros serviços
governamentais. As políticas de adaptação também podem afetar os requisitos de
licença de construção e adicionar restrições ao desenvolvimento imobiliário. Dublin é a
cidade com o maior número de escritórios corporativos de nosso banco de dados
expostos à elevação do nível do mar (Tabela 2). Essa exposição está concentrada no
distrito comercial de Dublin (Fig. 4). Inundações no distrito comercial podem afetar o
sistema de transporte, a rede elétrica e as redes de telecomunicações, que afetam
todos os negócios locais.

Figura 4. Escritórios corporativos expostos ao aumento do nível do mar em Dublin. Um
ponto representa um escritório e a cor do ponto representa sua exposição ao aumento
do nível do mar. Fonte: Quatro Vinte e Sete
Dublin está ciente de seu risco e desenvolveu um plano de adaptação para 20192024 que orça a construção de novas defesas contra inundações e inclui uma
estratégia de gerenciamento de riscos de inundação. Gestores imobiliários e
investidores imobiliários podem se envolver com a comunidade do entorno para

apoiar esses esforços regionais de construção de resiliência que também mitigarão o
risco de seus próprios ativos.

Tabela 2. Cidades com o maior percentual de escritórios corporativos expostos à
elevação do nível do mar, fora das cidades com mais de vinte escritórios
corporativos. Fonte: Quatro Vinte e Sete
Estresse térmico: registros quebrados se tornando a nova norma
O estresse térmico é uma preocupação crescente para a Europa. A região
experimentou duas ondas de calor recordes dentro de dois meses durante o verão de
2019, afetando a saúde pública, dificultando a produtividade e contribuindo para
treinar atrasos, com implicações para as economias em todo o continente. A década

de 2009-2018 foi a mais quente já registrada , com temperaturas em torno de 1,7 ° C
acima do nível pré-industrial na Europa.

Figura 5. Exposição dos espaços de varejo ao estresse térmico. Um ponto representa
um espaço de varejo e a cor do ponto representa seu risco de estresse por calor. Fonte:
Quatro Vinte e Sete
Nossa análise mostra que escritórios e espaços comerciais em toda a Europa sofrerão
ondas de calor que são em média 21 dias a mais em comparação com 1975-2005. Com
base nos dados do Four Twenty Seven, o sul da Europa deve experimentar o maior
aumento na duração das ondas de calor, com projeções mostrando um mês adicional
de temperaturas acima do percentil 90 todos os anos em Madri (Fig. 5). As ondas de
calor também trarão temperaturas mais altas, com um aumento médio de 8% nas
temperaturas máximas até meados do século e mais de 10% em Paris, por
exemplo. Isso se manifestará em cidades com climas tipicamente associados a locais
significativamente mais ao sul. Por exemplo, um estudo recente observou que “o
clima de Madri em 2050 se parecerá com o clima de Marrakech hoje, Estocolmo se
parecerá com Budapeste, Londres e Barcelona”.
O efeito das ilhas de calor urbanas e a piora da qualidade do ar exacerbarão os
impactos do aumento da temperatura média em muitas cidades europeias, com
implicações para a saúde e as economias humanas. O estresse térmico pode criar
novas necessidades de refrigeração para edifícios e, assim, aumentar os custos
operacionais dos ativos imobiliários. Isso é particularmente verdadeiro para ativos
como data centers e residências de aposentadoria, com necessidades significativas de
refrigeração. O calor extremo também pode afetar o comportamento do consumidor,
reduzindo o desejo de ver as vitrines do lado de fora, por exemplo, mas aumentando
os visitantes para instalações com ar-condicionado, como shopping centers. A longo
prazo, o aumento da temperatura média pode ter efeitos indiretos no mercado
imobiliário, à medida que as preferências do consumidor mudam.
Para reduzir sua vulnerabilidade, muitas cidades estão se adaptando ao calor extremo,
aumentando os espaços verdes e o uso de materiais refletivos para reduzir o efeito
albedo, por exemplo. Os gerentes de propriedades podem modelar adaptações no
local após esses exemplos, além de contribuir com esforços regionais mais amplos que

reduzem o efeito das ilhas de calor urbanas para preservar a saúde pública e a
atividade econômica.
Conclusão: Entendendo o risco para criar resiliência
Os ativos imobiliários já estão enfrentando o impacto de calor e inundações extremas
em toda a Europa e o setor imobiliário continuará sendo impactado pelas mudanças
climáticas no curto prazo. Existe uma necessidade urgente de construção de resiliência
nos ativos para garantir a continuidade dos negócios e reduzir as perdas
financeiras. Compreender o risco de ativos é um primeiro passo essencial para a
construção de resiliência. Proprietários e gerentes de ativos podem aproveitar os
dados de exposição a riscos no nível de ativos, juntamente com a conscientização dos
esforços de adaptação regional, para melhorar a resiliência de seus ativos e envolver
as comunidades em torno das prioridades de resiliência compartilhadas.
Essa análise não captura inundações costeiras em áreas a mais de cinco quilômetros da
costa para o interior. Essa limitação pode sub-representar o risco em áreas costeiras
adjacentes e baixas que se estendem para o interior como Amsterdã.
FONTE:http://427mt.com/2019/09/06/real-estate-climate-risks-how-europe-will-be-impacted/

Meios de subsistência, bem-estar e risco de vida durante
erupções vulcânicas
Uma análise forense de fatalidades e deslocamentos de recentes erupções vulcânicas
(1986–2015) fornece insights sobre fatores que influenciam ações para proteger a vida
em ambientes de alto risco. Ao contrário de muitos outros eventos de risco geofísico,
as erupções vulcânicas podem ser prolongadas e de intensidade variável. Isso se
reflete em padrões de fatalidades vulcânicas. Uma pesquisa global revela que 63% das
mortes vulcânicas primárias ocorrem após a primeira semana de atividade, com mais
de 44% dessas mortes associadas a cidadãos retornando a uma zona de alto risco
estabelecida. As evacuações durante erupções vulcânicas são prolongadas e isso
permite tempo para que surjam pressões concorrentes.
O exame de dados detalhados de três crises vulcânicas (La Soufriere, São Vicente e
Granadinas, Soufrière Hills, Montserrat e Tungurahua, Equador) sugere que a
necessidade de preservar os meios de subsistência desempenha um papel importante
na proteção da vida. Uma dinâmica, associada a fatores de atração (por exemplo,
proteção de ativos, fixação de locais) e pressão (por exemplo, más condições de
abrigo), pode levar os evacuados a retornarem durante períodos de alto

risco. Considerações semelhantes podem impedir as pessoas com experiência anterior
de riscos vulcânicos e deslocamento da evacuação.
Essa análise global mostra que essas pressões, quando combinadas às incertezas da
previsão e à rápida mudança de paisagem associada a erupções vulcânicas, significam
que a vulnerabilidade física e social das populações muda significativamente durante o
curso de uma erupção. O risco contínuo para a vida é moldado pela experiência e ação
do perigo; escalas de tempo da escalada de riscos e sua relação com aviso e ação; e os
prazos em que as condições de evacuação são toleráveis à subsistência e preservação
de bens e ao bem-estar físico e mental nos abrigos.
FONTE:https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2019.00205/full

PNUD lança concurso para identificar propostas
inovadoras de jogos digitais
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) recebe até 13 de
outubro propostas de criação de jogos digitais que abordem temas como
transparência, participação social e prevenção à corrupção.
Com apoio do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e do programa Nordic Dialogue, o
concurso selecionará um projeto que receberá apoio financeiro de até 5 mil dólares.
O game deve ser de interesse público e ser relacionado a um seguintes temas:
estímulo a crianças, adolescentes e jovens para refletirem sobre o que é
comportamento ético, e a importância de se monitorarem as políticas e orçamentos
públicos em prol de uma sociedade mais pacífica, justa e inclusiva; fomento à
transparência e à cidadania participativa em todos os poderes e todas as esferas de
governo.
Outros temas sugeridos incluem criação de um ecossistema de solidariedade,
colaboração mútua coesão social para melhorar a eficácia na solução de problemas
que exigem ação coletiva e possam atuar na promoção de transparência/prevenção à
corrupção; combate e prevenção à corrupção como elemento crucial para o
desenvolvimento sustentável; fomento à cultura da integridade e responsabilidade.
O game deve contemplar as plataformas Android, IOS e linguagem HTML5. O vencedor
— pessoa física, jurídica ou grupo de pessoas — deve ter disponibilidade para
participar da cerimônia de celebração da iniciativa, em 9 de dezembro, em Brasília

(DF). As despesas de translado nacional, acomodação e alimentação serão custeadas
pelo PNUD.
“Queremos promover o debate e a conscientização sobre o tema e disseminar
informações relevantes, utilizando ferramentas lúdicas de grande alcance, de modo a
abranger diversos públicos”, explica a oficial de programa do PNUD Moema Freire.
Os temas escolhidos são inspirados no ODS 16, que busca promover sociedades
pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. O jogo é uma ferramenta
que pode promover o debate sobre a criação de ambientes eticamente saudáveis, que
estimulem a construção coletiva de ferramentas de transformação social e a
participação da sociedade na promoção de ações nas áreas de integridade e
transparência.
As candidaturas deverão ser enviadas conforme descrito no edital
para michelle.santos@undp.org, até as 23 horas e 59 minutos da data limite
(13/10/2019). O resultado final será divulgado em 30 de outubro; o edital completo
está disponível aqui, na seção “Anúncios”.
FONTE:http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/jobs.html

EVENTOS

Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres
Sobre o IDDRR
O Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres começou em 1989, após uma
convocação da Assembleia Geral das Nações Unidas por um dia para promover uma
cultura global de conscientização de riscos e redução de desastres. Realizado a cada 13
de outubro, o dia celebra como as pessoas e comunidades em todo o mundo estão
reduzindo sua exposição a desastres e conscientizando sobre a importância de
controlar os riscos que enfrentam. A edição de 2019 continua como parte da
campanha "Sendai Seven", centrada nos sete alvos do Marco de Sendai. Este ano, o

foco será a letra (d) da Estrutura de Sendai, reduzirá os danos causados

por desastres à infraestrutura crítica e a interrupção dos serviços
básicos.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/61909_logoiddrr.jpg

GIRD 2019 - Giornata Internazionale for the Riduzione
dei Disastri
GIRD 2019 - Giornata Internazionale for the Riduzione dei Disastri é o maior evento
sobre redução de risco de desastres na Itália. Organizado pelo Corpo Italiano de San
Lazzaro, o painel de alto nível será um ponto de encontro para instituições,
especialistas do setor de proteção civil e cidadãos.
No espírito do IDDR das Nações Unidas, o evento GIRD 2019 promoverá a
disseminação de boas práticas e a implementação de uma cultura de prevenção e
proteção dos direitos fundamentais, contribuindo para a redução de riscos.
O GIRD 2019 visa apoiar a necessidade de maior prevenção e proteção do território e
de seus cidadãos, informar sobre as iniciativas-quadro da ONU e estabelecer as bases
para uma colaboração cada vez mais estreita em vários níveis do problema de
desastres. O tema deste ano é a mudança climática.
Entre outros, o evento recebeu o patrocínio das seguintes instituições: Comissão
Europeia na Itália, Conselho Nacional de Pesquisa, Instituto Nacional de Geofísica e
Vulcanologia, Agência Nacional Italiana de Novas Tecnologias, Energia e
Desenvolvimento Econômico Sustentável.
O evento está aberto a todos.
FONTE:https://www.csli-italia.org/gird-2019.html

INFORMAÇÕES
PROMOTOR BRASIL
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3
CAMPINAS RESILIENTE - OBSERVATÓRIO
https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio
REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA

http://www.cidadesresilientes.net/
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

