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Países precisam ampliar resiliência frente a mudanças 
climáticas, dizem oficiais da ONU 

Lembrando o crescente impacto de eventos climáticos extremos, oficiais das Nações Unidas — 
incluindo o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o presidente da Assembleia Geral, 
Miroslav Lajčák — pediram nesta segunda-feira (18/09) mais esforços para impulsionar a 

resiliência e fortalecer medidas de mitigação de danos. 

“A temporada de furacões deste ano segue um padrão: mudanças climáticas estão tornando 
eventos climáticos extremos mais severos e frequentes, empurrando comunidades a um ciclo 
vicioso de choque e recuperação”, disse Guterres em evento de alto nível sobre o furacão Irma, 
lembrando que somente no último mês foram registrados quatro fortes furacões no Oceano 
Atlântico, causando mortes e destruição. 

“Eventos climáticos extremos ligados às mudanças do clima têm impacto no mundo todo, 
incluindo inundações no sul da Ásia e deslizamentos e secas na África”, acrescentou, lembra 

FONTE:http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57543#.WcG9H7KGPIV 

 

 

Como o caos do furacão Katrina ajudou a salvar os 
animais de estimação das inundações no Texas 

 



Quando o furacão Harvey atacou Houston com fortes chuvas durante o fim de semana, 

uma estação de notícias de televisão local transmitiu imagens de  inundações 

evacuadas sentadas fora do Centro de Convenções George R. Brown. As pessoas não 

estavam esperando espaço dentro do que se tornaria um enorme abrigo de 

emergência. Eles estavam escolhendo permanecer ao ar livre porque seus animais de 

estimação não eram permitidos com eles. 

Essa política mudou em um dia, depois que um alto funcionário eleito deixou claro que 

humanos e animais eram bem-vindos nos centros de evacuação da cidade. 

"Todos nós vimos o que se seguiu ao furacão Katrina, onde as pessoas não tinham 

permissão para manter seus animais de estimação com eles, então eles disseram:" 

Bem, não importa, vamos ficar fora ", disse o juiz do condado de Harris Ed Emmett  a 

jornalistas na noite de domingo . "Obviamente, não queremos que isso aconteça." 

Emmett não estava fazendo apenas uma referência passageira à catástrofe que atingiu 

Nova Orleans em 2005. Durante esse desastre, muitos moradores permaneceram 

colocados - e morreram em alguns casos - em vez de atender as instruções dos 

socorristas para deixar os animais atrás como casas inundadas de águas. Outros 

enfrentaram escolhas dolorosas quando chegaram a abrigos que não permitiriam 

animais. Um pequeno cão branco, bola de neve, tornou-se um símbolo nacional dessas 

separações emocionais depois que ele foi tirado dos braços de uma criança que estava 

embarcando em um ônibus para o Texas que não levava animais de estimação. O 

menino chorou tão forte, de acordo com um relatório da Associated Press, ele 

vomitou. 

Uma pesquisa de 2006 revelou que 44% das pessoas que optaram por não se evacuar 

durante a Katrina fizeram isso porque não queriam abandonar seus animais de 

estimação. Mesmo assim,  a Louisiana SPCA estimou , mais de 100 mil animais de 

estimação ficaram para trás e cerca de 70,000 morreram em toda a Costa do Golfo. 

Uma dúzia de anos depois, Katrina é vista como um momento decisivo no 

planejamento de animais de estimação durante desastres naturais. Mudou as políticas 

federais e estaduais - e os defensores dos animais e os especialistas dizem que, claro, 

os americanos abraçaram amplamente a idéia de cães e gatos como membros da 

família. 



"Você viu fotos de cachorros presos em telhados e gatos que nadam nessas águas 

tóxicas, e houve grande protesto público", disse o jornalista David Grimm, que 

escreveu sobre o impacto em seu livro " Citizen Canine ". Katrina era um real ponto de 

viragem ", acrescentou ele," de repente não foi só, 'É assim que vejo meus animais de 

estimação'. É: "É assim que todos vêem seus animais de estimação". 

 
Voluntários em barcos resgatam pessoas e seus animais de estimação de bairros perto da 

Interstate 45 em Houston em 29 de agosto. (Jabin Botsford / The Washington Post) 

Na época, os planos de gerenciamento de emergência levaram em conta apenas as 

pessoas. O resultado foi uma abordagem ad hoc para os animais, com alguns 

respondedores afastando os cães e outros concordando em evacuá-los. Os grupos de 

proteção animal, que rapidamente ficaram sobrecarregados com criaturas deslocadas 

separadas de seus proprietários, muitas vezes se encontraram em desacordo com 

autoridades locais e estaduais, lembrou Wayne Pacelle, diretor executivo da Humane 

Society of the United States. 

A sensação de que os sistemas haviam falhado tanto os animais de estimação quanto 

as pessoas rapidamente chegaram ao Capitólio. Em 2006, o Congresso aprovou 

esmagadoramente uma legislação que exige que as autoridades locais e estaduais que 

desejam subsídios de emergência federais para incluir animais de estimação em planos 

de desastre. Ele autorizou o uso de fundos federais para abrigos de emergência para 

animais de estimação. 

Snowball foi o ímpeto. 



"O cachorro foi tirado desse garotinho e ver seu rosto era uma experiência 

singularmente reveladora e trágica", disse o deputado Tom Lantos na época . O 

democrata da Califórnia, que morreu em 2008, patrocinou a versão House da Lei de 

Normas de Transporte e Evacuação de Animais de estimação (PETS) - legislação 

"nascida naquele momento" com Snowball, disse Lantos. 

Mais de 30  estados dos EUA agora possuem leis que abordam o planejamento de 

desastres para animais de estimação e animais de serviço. O Texas exige que seus 

funcionários de gerenciamento de emergências ajudem as localidades a elaborar 

planos "para evacuação humana, transporte e abrigo temporário de animais de serviço 

e animais domésticos em um desastre". 

Nem todos os centros de evacuação no Texas estão aceitando animais de estimação 

esta semana, mas muitos estão acomodando-os em áreas separadas ou coordenando 

com abrigos fora do local para abrigá-los. Em San Antonio, por exemplo, um centro de 

atendimento estatal para Harvey evacuados encaminha animais de estimação para um 

abrigo de animais administrado pela cidade , depois de atribuí-los e proprietários de 

números de identidade individuais que ajudarão a reuni-los mais tarde. 

As imagens e as histórias do Sudeste do Texas - de barcos de resgate carregados de 

cães e pessoas - são muito diferentes das que surgiram durante o Katrina. A 

experiência de Lisa Eicher oferece apenas um exemplo. Quando o residente Conroe, 

Texas, acordou segunda-feira, as águas da inundação quase submergiram os 15 pés de 

passos até o primeiro andar da casa da família. Antes que ela, seu marido e quatro 

filhos pudessem arrumar mais do que um saco de lixo, os bombeiros haviam enrolado 

lá fora em um caminhão de descarga enlameado e lhes diziam que saíssem. 

"Temos dois filhos com síndrome de Down, um porco e um cachorro de três pernas", 

lembrou Eicher. 

"Parece bom", respondeu um bombeiro. "Vamos fazer isso." 

Logo o marido de Eicher e um bombeiro estavam ajudando Pip, uma mistura de 

terrier, nadar através da água turva. Em seguida, foi Penny, um porco barrigudo 

manchado que flutuava em um colete salva-vidas amarelo. 



"Um cachorro é uma coisa, mas um porco é diferente", disse Eicher em uma entrevista 

por telefone de Austin, onde a família - animais de estimação incluídos - fica com 

amigos. "Eu estava preocupado que não seríamos capazes de trazê-la. ... O fato de que 

eles eram tão bons com nossos animais de estimação era realmente doce e significava 

muito. 

A Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade aos Animais e a Sociedade 

Humana expandiu suas divisões de resposta a desastres depois da Katrina. O último 

agora tem memorandos de entendimento com muitas organizações locais e locais - 

incluindo os subúrbios de Houston da League City e Dickinson - que permitem 

respostas mais ágeis e organizadas, disse Pacelle. 

"Em um sentido geral, Katrina foi o momento de ensino nos Estados Unidos para que 

as pessoas compreendessem ... que as vidas dos seres humanos e dos animais em 

nossas comunidades estão entrelaçadas", disse ele. "Você não podia olhar para os 

indivíduos. Você teve que olhar para o grupo familiar quando se aproximou da 

resposta a desastres ". 

Os animais que não ficam com os proprietários também têm mais lugares para ir nos 

dias de hoje, dizem os defensores. Quando Harvey se aproximou, vários abrigos do 

Texas enviaram cachorros e gatos para instalações distantes para abrir espaço para 

refugiados peludos. Esses lugares distantes, como a Humane Rescue Alliance em 

Washington, por sua vez, aceleraram as adoções para limpar ainda mais espaço. 

"Estamos trabalhando sem parar para sair de cada animal que atualmente era adotável 

em algumas dessas cidades, onde sabemos que esses evacuados vão precisar", disse 

Katie Jarl, diretora sênior do Texas no Texas. A organização enviou mais de 100 animais 

de abrigo de San Antonio entre segunda e quarta-feira. 



 
O primeiro cão de resgate é descarregado, pois o Centro de bem-estar dos animais de 
St. Hubert, em Nova Jersey, recebe quase 100 cães deslocados pelo furacão no 
Texas. (Bob Karp / Daily Record / AP) 

Grande parte do movimento está dependendo de  redes de transportes sofisticadas , 

muitas das quais surgiram do caos durante a Katrina. Na noite de terça-feira às 10 da 

noite, oito cachorros mestiços - laboratórios, cães de caça e pitbull - chegaram ao 

abrigo regional de animais da Somerset em Bridgewater, NJ. Eles vieram de San 

Antonio em um avião voado pela Wings of Rescue, uma Califórnia caridade que usa 

aeronaves privadas para voar animais de abrigos do sul de alta matança para áreas do 

norte, onde as taxas de eutanásia são menores. 

"Nós vimos muitos cachorros fora desse avião recebendo uma segunda vida", disse 

Brian Bradshaw, que administra o abrigo de Somerset. "Ao ajudar esses animais, 

também estamos ajudando as pessoas, e isso vai de mãos dadas". 

Os esforços de Harvey não são de forma alguma "copacetic ou resolvidos", disse 

Pacelle. Citando preocupações com a saúde, alguns abrigos de emergência estão 

afastando as pessoas com animais de estimação, assim como os hotéis -, embora 

ambos se dediquem a vergonha nas mídias sociais quando o façam. A empresa que 

possui o Holiday Inn Express pediu desculpas nesta semana depois de relatos de que o 

hotel Katy, Texas, rejeitou uma família com três cães. 

E embora os defensores dos animais digam que os arranjos melhoraram muito desde 

2005, eles ainda não são ideais para alguns donos de animais de estimação. Um casal 

de Corpus Christi que evacuou para San Antonio optou por ir a um hotel depois de 

aprender que seu cachorro seria temporariamente alojado no abrigo da cidade, e não 

com eles em um centro de evacuação. 



"Este não é um cachorro. Esta é uma criança ", disse Kevin Pogue ao Corpus Christi 

Caller-Times . "Não vou me separar do meu filho; é simples assim." 

O sentimento de Pogue agora está consagrado no código legal, que há muito passou 

por animais de estimação como propriedade, é um dos legados duradouros do Katrina. 

"Os animais de estimação se tornaram membros da sociedade: você resgata as 

pessoas e também tenta resgatar os gatos e os cachorros", disse Grimm, 

jornalista. "Ninguém está passando leis dizendo que você deveria resgatar os 

torradeiras. É realmente uma mudança enorme e fundamental que aconteceu ". 

Stephanie Kuzydym e Emily Wax em Houston contribuíram para este relatório.  

FONTE:https://www.washingtonpost.com/news/animalia/wp/2017/08/31/how-the-chaos-of-hurricane-

katrina-helped-save-pets-from-flooding-in-texas/?utm_term=.5da90cf68610 

 

Pesquisa Katrina 

http://www.fritzinstitute.org/PDFs/findings/Hurricanekatrina_Perceptions.pdf 

 

Organização sem fins lucrativos dedicada à eliminação do sofrimento animal, em Nova Orleans  

https://www.la-spca.org/about 

Uma foto de um cachorro carregando um saco de comida depois de uma tempestade 

atingiu o Texas foi viral. Aqui está a história dele. 



 

https://www.washingtonpost.com/news/animalia/wp/2017/08/27/a-photo-of-a-dog-carrying-a-bag-of-food-after-a-storm-hit-

texas-went-viral-heres-his-story/?tid=a_inl&utm_term=.76ac14bb50fa 

Estes socorristas levam animais de abrigo em viagens rotas para ajudá-los a 

encontrar novas casas 

https://www.washingtonpost.com/news/animalia/wp/2017/05/13/from-death-row-to-adoption-saving-animals-by-car-van-

bus-and-even-plane/?tid=a_inl&utm_term=.570baa566f12 

 

 

Por que algumas pessoas decidem fugir dos furacões? 

"Não posso dizer que esta é uma coisa totalmente segura, porque não é. Mas é 
uma decisão que fiz. 

Em poucas horas, o furacão Harvey provavelmente atingirá Corpus Christi, 
Texas. Grande parte da área perderá rapidamente o poder, e talvez bebendo água 
também. Na costa, haverá uma onda de tempestade, e, além disso, a tempestade vai 
derramar a chuva também - talvez 35 polegadas, embora mais provavelmente 15 a 25. 
Mesmo no lado mais baixo dessa faixa, "a precipitação desta magnitude irá causar 
inundações catastróficas e com risco de vida ", de acordo com a NOAA. "O tempo para 
evacuar e prestar atenção ao aviso está rapidamente chegando ao fim", disse Brock 
Long, administrador da Agência Federal de Gerenciamento de Emergência, na MSNBC. 

Então, por que alguém ainda está sentado em casa no caminho da tempestade? 

HISTÓRIA RELACIONADA 

"Sempre que você fica com uma tempestade, é um crapshoot", James R. Jones me 
disse na tarde de sexta-feira de sua casa Corpus Christi embarcada. "Estou olhando os 
dados sozinhos, então é por isso que ainda estou aqui". 



Jones é incomum em alguns aspectos: professor de ciências aposentado com mestrado 
em ciências da terra, ele sabe mais sobre furacões do que a maioria dos cidadãos. Ele 
também está bastante bem preparado, com água, rádio, fogão e lanterna pronta, e sua 
casa está embarcada. Sua garagem tem uma porta com furacão, e sua casa está 
segurada. 

De outras formas, porém, ele é bastante típico. Mesmo com grandes tempestades com 
abaixamento, muitas pessoas decidem que preferem ficar em suas casas. Os motivos 
para isso variam: algumas pessoas julgam-se capazes de resistir a qualquer coisa que 
venha a caminho. Outros simplesmente são fisicamente incapazes de evacuar. Às 
vezes, eles viveram as tempestades passadas e descobriram que, se tivessem 
conseguido isso, eles poderiam levar mais um. Em geral, o desafio é que os furacões 
representam um evento de alto risco e de baixa probabilidade, e alguns estão 
dispostos a apostar que as coisas não serão tão ruins. 

É difícil dizer o que uma porcentagem "normal" de moradores para ficar ao redor é: 
Todas as tempestades são diferentes e as tempestades mais poderosas tendem a 
produzir taxas de evacuação mais altas, assim como as ordens de evacuação 
obrigatórias. O número de pessoas que decidem ficar também pode variar de acordo 
com a região. 

Embora os residentes de algumas áreas baixas no caminho de Harvey tenham sido 
ordenados a evacuar, Corpus Christi como um todo tem uma ordem de evacuação 
voluntária no local. "Nós poderíamos mandar isso, mas as pessoas precisam tomar 
uma decisão própria", disse o prefeito Joe McComb na quinta-feira . "Eu não vou 
arriscar a nossa polícia e disparar as pessoas vão tentar arrastar alguém fora da casa se 
eles não quiserem ir". 

Então Jones tomou sua decisão, e ele decidiu ficar. Por um lado, ele está apostando 
que Harvey sentirá falta de Corpus Christi ou ficaria um pouco mais fraco do que a 
tempestade da categoria 3 que algumas previsões prevêem. Ele também sofreu 
tempestades na região antes. Em 1980, o furacão Allen caiu no poder logo antes do 
pouso. O inverso aconteceu com o furacão Brett em 1998: a tempestade ficou mais 
poderosa no último minuto, e Jones teve que puxar um corte de madeira totalmente 
cortante e embarcar janelas. 

"Se eu tivesse filhos pequenos eu partiria. Se minha esposa estivesse aqui, eu 
provavelmente sairia, mas ela não é ", disse ele. Até agora, ele mostra que as estradas 
estariam muito obstruídas para sair efetivamente de qualquer maneira. Além disso, ele 
sente a obrigação de cuidar dos seus vizinhos, muitos dos quais são mais velhos e 
menos móveis. Ele passou os últimos dias ajudando a bordo suas casas. "Tenho 66 
anos e estou em muito, muito boa forma. Algumas dessas pessoas não são. As pessoas 
de cada lado de mim podem precisar de ajuda, e eles realmente não podem sair ". 

As pessoas mais velhas, as pessoas com redes sociais menores e as que estão menos 
bem-sucedidas são mais propensas a ficar em uma tempestade . Essas pessoas se 
preocupam com os planejadores de emergência. Os especialistas em desastres 
agonizam em particular sobre aqueles que não entendem o que as tempestades são 



susceptíveis de ser e não têm um kit de preparação para desastres como os que Jones 
faz, então, essa conta é muito a seguir. É a maneira mais fácil de se preparar para 
qualquer desastre, de um furacão para um incêndio na casa e, no entanto, muitas 
pessoas não o fazem. 

Se eles têm um kit juntos ou não, as memórias das pessoas de tempestades passadas 
tendem a desempenhar um papel importante nas decisões sobre se devem sair. Isso 
corta duas maneiras: novos residentes em uma zona de furacões talvez não saibam o 
que eles estão procurando; Os veteranos tendem a lembrar as tempestades anteriores 
e assumem que as coisas não vão ficar pior. 

“Alguém na gestão de emergência no Mississippi me disse depois do Katrina que a 
coisa que matou mais pessoas do Katrina foi o furacão Camille em 1969,” Russ Paulsen, 
então diretor-executivo de serviços de preparação e resiliência da comunidade na 
Cruz Vermelha Americana, disse-me em 2015 . "As pessoas lembraram que tudo o que 
eles fizeram manteve-os seguros, então eles fizeram isso novamente. Só que desta vez, 
houve uma onda de tempestade muito maior. Aqueles que estavam bem de um 
evento em grande parte do vento em 1969 não estavam bem quando havia 30 pés de 
água chegando a eles ". 

O desafio para os gerentes de emergência é que às vezes as tempestades realmente se 
dissipam antes de bater na terra, ou elas se afastam e fazem menos danos do que o 
esperado. Uma vez que a gravidade e a direção reais de uma tempestade estão 
sujeitas a mudanças, as autoridades devem fazer com que as pessoas se preparem 
para o pior, mesmo sabendo que, às vezes, não acontecerá. Existe o risco de avisos 
sucessivos apenas adormecerem as pessoas para o perigo. Mas também haverá 
residentes que entendem os riscos e decidem ir com ele. 

"É uma chance que estou levando", Jones me disse. "Não posso dizer que esta é uma 
coisa totalmente segura, porque não é. Mas é uma decisão que eu fiz. Estou tão 
preparado quanto posso. 

Tudo o que resta, disse ele, era assistir o Weather Channel e esperar para ver como 

sua aposição foi paga. 

"Este não é um cachorro. Esta é uma criança ", disse Kevin Pogue ao Corpus Christi 

Caller-Times . "Não vou me separar do meu filho; é simples assim." 

O sentimento de Pogue agora está consagrado no código legal, que há muito passou 

por animais de estimação como propriedade, é um dos legados duradouros do Katrina. 

"Os animais de estimação se tornaram membros da sociedade: você resgata as 

pessoas e também tenta resgatar os gatos e os cachorros", disse Grimm, 

jornalista. "Ninguém está passando leis dizendo que você deveria resgatar os 

torradeiras. É realmente uma mudança enorme e fundamental que aconteceu ". 



Stephanie Kuzydym e Emily Wax em Houston contribuíram para este relatório.  

FONTE:https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/08/hurricane-harvey-taxes-

evacuate-ride-out/538068/?utm_source=nl-atlantic-daily-082517 

 

México: atualização do terremoto Flash No. 1 - 19 de 
setembro de 2017 
Pelo menos 120 pessoas foram mortas por um terremoto de magnitude 7.1 no México, 

em 19 de setembro. O terremoto ocorreu no centro do México e afetou cinco 

estados. As autoridades nacionais de proteção civil estão avaliando a necessidade de 

um pedido internacional de assistência. Dois milhões de pessoas na Cidade do México, 

que era uma das áreas mais atingidas, estão sem poder. Pelo menos 29 edifícios da 

cidade entraram em colapso, de acordo com relatórios iniciais. 

As autoridades fecharam o aeroporto da Cidade do México para realizar 

avaliações; Atualmente, os vôos estão sendo redirecionados para o aeroporto de 

Toluca, localizado a cerca de 60 km da Cidade do México. Algumas instalações de 

saúde na Cidade do México foram evacuadas até que suas instalações sejam avaliadas 

por engenheiros estruturais para a segurança. 

Pelo menos 42 pessoas morreram em Morelos. As avaliações estão em andamento e 

espera-se que os números escalem. 

O Comitê Nacional Mexicano de Emergências está avaliando a necessidade de uma 

mobilização internacional de busca e resgate. 

O presidente do México, o Sr. Enrique Peña Nieto, desembarcou em um aeroporto 

militar próximo da Cidade do México e presidirá a estratégia de resposta nacional no 

futuro. O Sr. Peña Nieto esteve em missão oficial no estado de Oaxaca, que foi afetado 

por um terremoto em 7 de setembro. 

O pessoal da OCHA no México estabeleceu uma comunicação com o Comitê Nacional 

de Emergências e uma equipe de Coordenação de Assistência de Desastre da ONU 

(UNDAC) está em modo de espera. 
Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários: 
 

FONTE:https://reliefweb.int/report/mexico/mexico-earthquake-flash-update-no1-19-

september-2017 

Caribe: Hurricane Maria Flash Update No.1 19 de 
setembro de 2017 - 17:00 (GMT-5) 



Pelo menos uma pessoa foi morta e duas pessoas estão desaparecidas após o furacão 

da categoria 5, Maria que atingiu as ilhas do Caribe em 18 de setembro, de acordo com 

relatórios iniciais. 

Guadalupe não enfrentou o impacto direto de Maria ao contrário de Dominica, que foi 

apanhada nos olhos do furacão. 

A Dominica enfrentou o peso da categoria 5, a primeira a atingir a terra no país da 

ilha. As agências de ajuda disseram que a comunicação com seus homólogos na 

Dominica foi afetada. A OPAS informou que um hospital da ilha foi danificado. A 

tempestade temporariamente enfraqueceu para uma categoria 4, mas recuperou 

força para uma categoria 5 enquanto dirige para Porto Rico. 

De acordo com os relatórios meteorológicos do Instituto Caribenho de Meteorologia e 

Hidrologia (CIMH), a quantidade de chuvas na Dominica resultou em rios inchados que 

podem produzir inundações instantâneas e fluxos de detritos que ameaçam a 

vida. Podem ser esperados vários deslizamentos de terra, danos causados pelas 

inundações nas redes rodoviárias, entradas de água, pontes, habitação e outros 

estoques de construção. 

A Agência Caribenha de Gestão de Emergências de Desastres (CDEMA) irá implantar 

uma Equipe de Avaliação de Necessidades Rápidas (RNAT) para Dominica em 20 de 

setembro, juntamente com parceiros e pessoal de Avaliação e Coordenação de 

Desastre da ONU. 

Em Guadalupe, de acordo com as avaliações iniciais das autoridades, todas as redes 

rodoviárias no arquipélago foram afetadas por árvores caídas, os telhados de casas 

foram explodidos e pelo menos 80.000 casas estão sem poder. As pessoas de 

Guadalupe foram convidadas a ficar dentro de casa até que as avaliações sejam 

concluídas e as estradas desmatadas. 

O Escritório Meteorológico Nacional da República Dominicana (ONAMET) emitiu um 

alerta para as condições de furacão em nove (em 31) de suas províncias do norte entre 

o final de 20 de setembro e o início de 21 de setembro. Outras nove províncias 

experimentam condições de tempestades tropicais. As autoridades locais esperam 

entre 6 e 12 polegadas de precipitação, com algumas áreas recebendo quase 20 

polegadas. Evacuações estão em curso nas áreas baixas ao longo dos rios e da 

costa. Os operadores de navios frágeis e pequenos devem ser instruídos a permanecer 

na porta até que as condições meteorológicas voltem ao normal. 

O próximo relatório de SITUAÇÃO da OCHA sobre a temporada de furacões será 

lançado em 20/09/2017. Para mais informações, entre em contato com: Wendy Cue, 

chefe de escritório, cue@un.org Tel: (+507) 317 1748 Celular: (+507) 6676 1689 
FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20170919%20Flash%20Update%20Hu
rricane%20Maria%20v2.pdf 

 



 

 

Projeto Estratégico SBCC para Emergências 

Teorias da comunicação para situações de emergência. As teorias de mudança de 

comportamento podem nos ajudar a entender por que as pessoas agem do jeito que 

elas fazem e como seus comportamentos podem mudar. 

FONTE:https://sbccimplementationkits.org/sbcc-in-emergencies/learn-about-sbcc-and-

emergencies/what-is-social-and-behavior-change-communication/ 

 

Rede Brasil do Pacto Global da ONU 

Lançado em 2000, o Pacto Global das Nações Unidas é a maior iniciativa de sustentabilidade 

corporativa voluntária do mundo. Reúne mais de 12 mil signatários entre empresas 

(pequenas,médias e grandes ) e organizações – em  quase 170 países com objetivo de alinhar 

as operações de negócios a dez princípios nas áreas de direitos humanos, meio ambiente e 

combate à corrupção. 

FONTE:https://drive.google.com/file/d/0BzeogYNFvEqyYkhiZktUSXNURlE/view 

EVENTOS 

 

X Fórum Permanente de Prevenção aos Riscos de 

Desastres na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí 
Educação Ambiental para Gestão de Riscos de Desastres 

Estão abertas as inscrições para o X Fórum Permanente de Prevenção aos Riscos de 

Desastres na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, que acontecerá nos dias 25 e 26/09 de 

2017.  



 

INSCRIÇÕES: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLrAvb6FhwHeWxjkIkr5IIb2GdMJZvkD

boUe6HLxcaVfOiBg/viewform 

 

 

            MAIS INFORMAÇÕES 

           CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

             https://resiliente.campinas.sp.gov.br/ 

             INFORMATIVOS UNISDR 

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

             CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

             http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 



            PROMOTOR BRASIL 

            http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

 

 


